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্রন্থকত্রার নিবেদন 

“বাংলা গানের ইতিবৃত্ত” লিখতে বসে আমার এ কথাটা মনে হয়েছে যে 

সংগীত শিক্ষা মানে কখদংগীত পরিবেশন করা নয়-_কেবলমাত্র সংগীতেব বাগ- 

বাগিণী তাল ইত্যাদির সঙ্গে পত্রিচিত হলেই সংগীত শিক্ষা শেষ হয় ন!। 

সংগীতের মূল উৎস কোথায় এবং সংগীতের সঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যের কি সম্পর্ক 
এ বিষয়ে মোটামুটি একটা ধারণ] থাকা প্রয়োজন। তাই ছাত্রছাত্রীদের 

স্ববিধার্থে এই বইটি লিখতে শুর করি । 

রাগ-বাগিণীর উদ্ভব কৰে থেকে শুরু হয়েছে এবং কি ভাবে তা সাহিত্যে 

যধ্য দিয়ে নিজেকে বিকশিত করেছে সে সম্পর্কে সামান্য কিছু, বলবার চেষ্ট! 
করেছি মানত । প্রাদেশিক সংগীত, বাংল। গানের উপর উচ্চাঙ্গ মংগীতেব প্রভাব, 

কীর্তনে শাস্ত্রীয় সংগীতের ব্যবহার, স্বদেশী সংগীতের উপর জাতীয় জীবনের 

প্রভাব, রবীন্দ্র সংগীত প্রভৃতি বিষয়ে সাযান্ত আলোচন। ফরেছি। তা ছাড়! 

স্বরলিপি পদ্ধতি ও তালের বোল ইত্যা্দিও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 

এ বিষয়ে আম।কে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে তুলেছেন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ 

শ্রীহখেন্দু গোস্বামী ও অধ্যাপক শ্রীভে।লানাথ ঘোষ। বইটির পাও্লিপি পড়ে 
অছ্ছেয় শ্রীনারাঁয়ণ চৌধুবী তার অমৃশ্য সময় ব্যয় করে ঘে ভূমকা শিখে দিয়েছেন 
তার জন্য তাকে দানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ । 

জ্রীসাবিত্রী ঘোষ 
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ভূমিকা 

বাংলা! গানের একটি দীর্ঘদিনের এঁতিহ বর্তমান। পুরাতন কাল থেকে 

অনেকগুলি বিবর্তনের স্তর বেয়ে বাংল! গান তার আধুনিক পরিণতিতে এসে 

পৌছেছে ।* এই পরিণতিও স্থায়ী বা অচলপ্রতিষ্ঠ নয়। কালের নিয়মেই 
তাতে পরিবর্তন অবশ্তন্ভাবী এবং সেই পরিবর্তনের ধারা অনুসরণ করেই হাংলা 

গান ক্রমশঃ ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলেছে । 

ইতিহাসের দিক থেকে দেখতে গেলে বাংলা গানের মূল প্রায় হাজার 
বছরের পুরনে। চর্যাপদের মৃত্তিকায় নিহিত আছে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্গণের 

রচিত সন্ধা! অর্থাৎ হেয়ালির ভাষায় গ্রথিত এই পর্বগুলির অভীষ্ট* যদিও কোন 

দার্শনিক মত বা তত্ব, তাহলেও দেখ! যায় ওই দর্শন সংগীতের অবলম্বন বিহীন 

ছিল না। চর্ধার অনেকগুলি পদেই রাগ-রাগিণীর উল্লেখ দেখতে পাওয়া! যাস্স 
এবং সেসব রাগ-রাগিণী ভারতীয্র মার্গ-সংগীতের সমৃদ্ধ সঞ্চয় থেকে চয়িত। 

বেশ বুঝতে পারা যায় চর্ধাগুলি একদ। সথরে ও তালে গীত হতো। দৌহার 
আকারে সংবদ্ধ এইসব পদের রচনায় কাব্য এবং সংগীত দুইয়েরই ভূমিক1 ছিল 

স্বীকৃত আর সেই যুগ্ম ভূমিকার সরণী বেয়েই পরবতীকালে আরও হ্থনির্দি্ই ও 
সুগঠিত আকারে বাংল! গানের বিকাশ ঘটেছে বলে ধরে নিতে পারা যায়্। 

চর্ধানংগীতকে বাংল! গানের সথচনা স্বরূপ গণ্য করলে তার পরবর্তী ক্রম- 

গুলিকে অচুদরণ করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। কীঙন চর্যাপদের 

অব্যবহিত পরবর্তাকালের যোজনা । তারও আবার দুইটি স্থুম্পষ্ট পর্ব : 

শ্রীচৈতন্ত-পূর্ব ও শ্রীচৈতন্ত-উত্তর । প্রাক্-টৈতন্ত পর্বের কীর্তনের রূপ বিধত 
আছে সংস্কৃত কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দে এবং বড়ু চণ্তীদাল, দ্বি্জ চণ্তীদান ও 
বিষ্কাপতির রচনাবলীতে। ঠৈতন্যোত্তর পর্বে কীর্তন সংগীতের তো মে এক 

মহাঁকলোল। পদাবলী কীর্তন, পাল কীর্তন, নগর কীর্তন আর নাম সংকীর্তনে 

মিলে বাংলার বুকের উপর দিয়ে একদ! এক সমৃত্রপ্রবন বয়ে গিয়েছিল বললেও 

চলে। সে যুগে কীর্তনের এতমত চর্চ। আর এত বিভিন্ন দিকে বিস্তার 

হয়েছিল 'যে, ওই শিথিলবদ্ধ বিচিত্রপণথগামী সংগীতের ধারাকে কয়েকটি 

নির্দিষ্ট খাতে পরিচালন] করে তাকে সুনংহত অবয়ব দেবার প্রয়োজন অন্থভূত 



[জন] 

ইয়েছিল। তার থেকেই ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনবোঁতম দাস ঠাকুর আহত 
খেতুরীর মহোৎ্পবে বৈষব মহাজনদের সম্মিলিত: প্রয়াসে কীর্তনের চারটি 
বিশেষ ঘরানার স্থ্টি-_মনোহবরশাহী, গরানহাটী, রেনেটি ও মন্দারিণী। পঞ্চম 
একটি ঘরানারও উল্লেখ দেখা যায়__ঝাঁড়খণ্ডী। 

প্রায় তিনশত বমর একটানা কীর্তন সংগীত বাংলায় একাধিপত্য করেছে। 

এখনও তার প্রভাব একেবারে মিইয়ে যায়নি । যদ্দিও পূর্বের তুলনায় কীর্তনের 
মে গৌরব আর নেই, তবুও সংগীত সমালোচকগণ এ বিষয়ে সকলেই প্রান 
একমত যে, কীর্তন হলো বাংলার জাতীয় সংগীত। বাঁঙাঁলীর একাত্ত নিজন্ব 
্বকীয় প্রতিভা থেকে এই সংগীতের উদ্ভব ও পরিপুষ্টি। ভারতবর্ষের 'মার অন্ত 
কোন প্রান্তে কীর্তনের অনুরূপ গানের সাক্ষাৎ মেলে না। এর ভক্তির 
দিকটিকে বাদ দিয়েও এর স্থরের একটি বিশিষ্ট আবেদন রয়েছে। সে 
আবেদনের মুলে আছে তার স্ববৈশ্ব্য, গায়নশৈলীর অপূর্ব ভঙ্গিমা, ছন্দো- 
বৈচিত্র্য, সর্বোপরি 'আঁখর' নামক এক বিশেষে বাণীগত অলংকাঁরের আকর্ষণ। 
কীর্তন গানের অনুশীলনের এখনও যথেষ্ট অবকাঁশ আছে বলে মনে হয়। 

কীর্তনের সমসামগ্তিক কালেই প্রায় শক্ত সংগীতের উৎপত্তি । বৈষ্ণব 
সাধনার শ্রেষ্ঠ সাংগীতিক রূপ যদি হয় কীর্তন, তাহলে শক্তিসাধনার শ্রেষ্ঠ স্থরের 
অভিব্যক্তি ঘটেছে তার শাক্ত সংগীতগুলিতে। নামের মধ্যেই শক্তিভাবের 
ইঙ্গিত বয়েছে। মাঁতৃমংগীত, কালী সংগীত, চণ্ডীগীতি, সাধন সংগীত, মালসী 
গান, আগমনী, বিজয়া প্রভৃতি এই সংগীতের কয়েকটি স্থপরিচিত বূপ। কবিরগ্তন 
রামপ্রসাদ সেন এই ধারার গানের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা । তার পরেই নাম করতে 
হয় সাধক কবি কমলাকান্তের। শাক্ত সংগীতের স্থুর সরল কিন্তু ভাব অতিশয় 
গভীর। 

তার পরেই বাংল! গাঁন অনেকগুলি শাখায় বিভক্ত হয়ে গেছে। বিস্তারিত 
আলোচনার অবসর নেই, শুধু বিবর্তনের পথের মোট] দিকৃচিহৃগুলির উপর এক- 
নজর চোখ বুলিয়ে যাওয়া হচ্ছে মাজ্র। বাংল] গানের অস্থবঙ্গে এইরকম কিছু 
উল্লেখযোগ্য দিকৃচিহ্ন হলো-_রামায়ণ গান, ঢপ-কীর্তন, পাঁচালী, নিধুবাবুর 
টগ্লা, কবিগান, তরজা, বাউল, আখড়াই ও হাঁফ-আখড়াই, মঙ্গলগীতি, 
কথকতার গান, বাগাশ্রয়ী পুরাতন বাংলা গান, থিয়েটারের গান, এবং সর্বশেষে 
আধুনিক যুগের গাঁন। আধুনিক যুগের গানের কয়েকজন সর্বন্বীকৃত শ্রেষ্ঠ 
প্রব্ভা হলেন--কবিগকু রবীজ্্নাথ, দ্বিজেন্জলাল, কাস্তকবি রূজনীকাস্ত, 



[ঝ] 

অতুলপ্রপাদ সেন ও কাজী নজরুল ইসলাম । এই পাচজনাই একাধারে গীতিকার 

ও স্ুবুকার। এদের স্ষ্ট গত ও সবের মধ্য দ্বিয়ে বাংলা গান তার একালীন 

বিশিষ্ট বূপটি লাভ করেছে। সে রূশবাণী ও স্ব ছুই ধক থেকেই অত্যস্ত 

উপরে বাংল! গানের যেপব শ্রেণীরূপেরু উল্লেখ করা হলো! তার পাশাপাশি 

বাংল। গানের আর একটি পসমাস্তরাল ধার! বয়ে চলেছে-লোক সংগীতের 

ধারা। লেঃকপংগীত জন্জীবনের হৃদক্স থেকে ডাখত এবং স্বতকস্ফৃ্ত তার 

প্রকাশ । এ গানে নাগরিক সংস্কৃতির বৈদদ্ধ্য কিংবা কচির স্থক্ষ্সত] অমর্পৃস্থত 

কিন্তু তার জায়গায় ক্ষতিপূরণ স্বরূপে পাওয়া যায় বাংলার গ্রামজীবনের মানুষের 

সথথ-ছু:খ মথিত সহজ প্রাণের অভিব্যক্তি ও অকপট আস্তবিকতা।' বিগ্ভাভ্যাস 

বজিত অথবা পামান্ত আক্ষরিক জ্ঞানের শিভরে বূচিত তথাকথিত “অশিক্ষিত 

পটুত্বের” বাব] [ঢাহুত এহ শ্রেণার গানের কথাক্র ও স্থরে একটুগ্ষণ ্ষাণ পাতলেই 

বাংলার লোকহৃদযের ধুকপুকুনি শুনতে পাওয়। যাবে। 

বাংলার লোকসংগীতের সবাধিক পরিচিত রূপ হলো।--বাডল, ভাটিয়ালি, 

জারি গান, সারি গান, ভাওয়াইয়া, চটকা, গ্ভীরা, করম, টুহ্থ, ঝুমুর, 
আলকাপ, ভাছু, বায়বেশে, ঘাটু প্রভাত। 

লোকনংগীত ও নাগরিক সংগীতের বাইরে বাংল। গানের আরও একটি 

প্রনিদ্ধ বিভাগ আছে-_স্বদেশী সংগীত। বাংলার জাতীয় চেতনার উদ্বোধনায় 

ও শ্রাবৃদ্ধি সাধনে এই সংগীতের একা গুরুত্বপূণ অবদান বয়েছে। রঙ্গপাল 

বন্দ্যোপাধ্যায়, ছজেন্ত্র, সত্যেন্্র ও রখীন্দ্রণাথ ঠাকুর, সণ দেবী চৌধুরাণী, 
ছ্বিলেন্্রাল, অতুপপ্রনাদ, নজকুল, চারণকবি মুকুন্দ দাস প্রমুখ এই ক্ষেত্রে ষে 
ভূমিক। পালন করে গেছেন তার তুলন! হয় না। ন্বদদেশী সংগাত বাংলা গানের 

এক মূল্যবান সম্পদ । ১ 

উপরে বাংলা গানের বিবতনের হতিহালের যে-ছকটি তুলে ধা হলো, 

শ্রীমতী সাবিত্রী ঘোষ-বচিত 'বাংল। গানের হতিবুস্ত' গ্রহ্খানার তা-ই হলো 

উপজীব্য । বস্ততঃ, আমি শ্রধুক্ত। ঘোষের বহয়ের রেখা-চিহ্ অনুসরণ করেই 

বাংল৷ গানের উল্তরূপ পরিচয়িক1 মংকলন করে ধিলুম। এ জাতীয় একখানি 

গ্রন্থ রচনায় শ্রীযুক্কা ঘোষের যোগ্যতা সংশয়্াতীত। তিনি নিজে এক জন 

হুগায়িকা। প্রথ]াত নংগীতগুরু *গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬গিরিজাশক্কর 



টিক 
চক্রবর্তী এবং ্ীন্বখেন্দু গোম্বামী মহাশয়গণের কাছে তিনি উচ্চাঙ্গ সংগীতে 

তালিম নেন। এ ছাড়া লোকাস্তরিত সংগীতজ প্রসিদ্ধ হ্বরকার হিমাংশুকুমার 

দত্ত, স্থরসাগর মহাশয়ের কাছেও তিনি শিক্ষালাভ করেন। এই শিল্পীর 
একাধিক গান গ্রামোফোন রেকর্ড ও রেডিওতে গীত হয়ে শ্রোতপাধারণের 

অকুষ্ঠ প্রশংসা! লাভ করেছে। তদুপরি তিনি সাহিত্যের একজন অনুন্ধিৎসথ 

রূপে বাংল! গানের ধারাবাছিক ইতিহাসের বিষয়েও যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন । 

এই বইখানিই তার সেই জ্ঞানের সম্যক প্রমাণ বহন করছে। « 

ধইয়ের ভাষা সরল, স্থবোধা, গ্রাঞ্ুল। অযথা পাণ্ডিত্যের আড়তরপূর্ণ 

প্রদর্শনীর দ্বার! বক্তবা বিষয়কে জটিলতা তাঁরাক্রাত্ত করার আদৌ কোন চেষ্ট! 

নেই বইটিতে । ধাদের জন্য এই বই উদ্দিষ্ট অর্থাৎ বাংল! সাহিত্যের সাধারণ 

পাঠক এবং বিশেষভাবে বাংলা সাহিত্যের ও সংগীতের ছাত্রছা্রীবুন্দ, তাদের 

এই বই খুবই 'গাজে লাগবে। সংগীতের ইতিহাস ছাড়াও এই বই থেকে বাংল! 

সাহিত্যের ইতিহাসও অনেকথানি সংগ্রহ কর! যাবে। 

মোটকথা, বইখান। স্থলিখিত। বাংলার পাঠক সমাজে বইখানার উপযুক্ত 

সমাদর হোক, এই কামন! করি। 

নারায়ণ চৌধুরী 



ভারতীয় সংগীতের মুলস্ত্র 

সংগীত মানে কেবল মাত্র ক্ঠসংগীত নয়-_ পণ্ডিতগণের মতে গীত, বাগ্য ও 

হৃত্য এই তিনের সমন্থয়েই সংগীত। এর আভাস রামায়ণেও পাওয়া! গেছে। 
ভরতের নাট্যশান্ত্রেও সংগীত বলতে গীত, বাছা, নৃত্য এই তিনকেই রুিরেছে 
( তৌর্যত্রিক )। চি 

এখন দেখতে হবে ভারতীয় সংগীতের মূলক কোথায় এবং সেই মৃলম্থত্রের 

সন্ধান করতে গেলে জানতে হবে সংগীত চর্চার নিদর্শন আমর কবে থেকে 

পাচ্ছি। এ ক্ষেত্রে বলা ঘেতে পারে যে, প্রাকৃবৈদিক যুগ থেকেই 
সংগীত-চর্চার কিছু কিছু নিদর্শন আমর পাই। এঁতিহানিক তথ্য থেকে-__ 

যেমন মহেনজোদড়ে] ও হরপ্পার ধ্বংস স্তুপ থেকে- নিদর্শনগুলি মেলে । তবে 
এরও পূর্বে সংগীতের কুষ্টি হয়েছিল বলে অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন। 
কারণ প্রাগৈতিহামিক সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল খুব উন্নত 

ধবুনের। আর এ কথা সত্যি যে, কোনও কলা বিচার পরিপূর্ণ রূপ ধারণ 

কেবলমাত্র এক যুগে সম্ভব হয় না তার প্রস্ততি শুকু হয় বহুপূর্ব থেকে। 

প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে সংগীতের নিদর্শন পাওয়া যায় সে বিষয়ে ম্বামী 

প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন-_ **** একটি বাঁশী পাওয়। গেছে-__ যা নিঃসন্দেহে প্রমাণ 

করে যে ম্বরের বিকাশ তখন হয়েছে ও প্রাগৈতিহাসিক গানে শ্বরের ব্যবহার 

হত। তস্্ীযুক্ত কয়েকটি বীণা (যে বীণার আকার বা অবয়ব অনেকটা 
আজকালকার রবাঁব বা সবোদের মতো দেখতে ), মুদঙ্গাদি চামড়ার বাগ্িযন্তর 

খগ্নী বা করতাঁল, একটি ব্রোঞ্জের নৃত্যশীলা নারীর ও একটি নৃতারত নর্তকের 
ভগ্রমূতি পাওয়া] গেছে।” ( সংগীত ও সংস্কৃতি ) 

এ উক্তির ্রধ্য দিয়ে আমর] প্রাগৈতিহাসিক যুগে সংগীতের ইঙ্গিত পাই। 

তবে বৈদিক যুগে সংগীতের একটা সু রূপের পরিচয় মেলে । বৈদিক সাহিতের 

মধ্য থেকে আমরা তখনকার যুগের সংগীতচর্চার নিদর্শন পেয়ে থাকি । তখন 

গান ছিল সামগান। তবে সামগানে বাগের ব্যবহার ছিল কিনাএনিয়ে 

অনেক তর্ক-বিতর্ক আছে। আর অধিকাংশ পণ্ডিত সে যুগের গানে রাগের 

অস্তিত্বকে স্বীকার করেন না। কিন্তু সে যুগে চার থেকে সাত স্বরের প্রয়োগ 
৯ 



২ বাংলা গানের ইতিবৃত্ত 

ছিল-_ গানের নিজদ্ব প্রকাশভঙ্গী ছিল, ছন্দ, গতি ও রসের বিকাশ ছিল-_এ 
কথ! আমরা জানতে প!রি টৈদিক সাহিত্যগুলি' থেকে । সামগানে চার থেকে 
সাত ম্বরের প্রয়োগ ছিল। সেই সাত শ্বরের নাম যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, 

তৃতীয়, চতুর্থ, যন্ত্র, আতিসর্ষ ও ক্রুষ্ট এবং এদের বল! হত বৈদিক স্বর। 
বৈদিক যুগে “রাগ” শব্দটির উল্লেখ না থাকলে ৪ সামগান বিভিন্ন স্বর সমাবেশে 
মধুর ও টবচিত্তাময় হয়ে উঠেছিল একথ! ইতিহাস থেকে জানা যায়। 

ক্যালিকাল যুগে লৌকিক ষড়জাদি সাত স্বরের প্রচলন ছিন্র। অনেকের 
মন্তত বৈদিক সাত স্বরের পাশাপাশি লৌকিক বড়জাদি সাত স্বরেরও বিকাশ 

ছিলি । আবার ক্লযাদিকাল যুগে যে গন্ধর্ব গানের প্রচলন হয় তাঁতে লৌকিক 

ষড়জাদি সাত ম্বরের ব্যবহার ছিল। 

এ ছাড়া মহাকাব্য বামায়ণ, মহাভারত ও খিল হুরিবংশে সংগীতের নিদর্শন 

মেলে। বধলীকির রামায়ণে উল্লেখ আছে যে, রামের দুই পুত্র লব ও কুশ 

প্রথম বামায়ণ গান প্রচার করেন । পুত্রদ্ধয় বিভিন্ন উত্সবে ও যজ্ঞানুষ্ঠানে 

রামায়ণ গানের বিশেষ রূপ দান করেন বাগ, তান ও তাল সমন্বয়ে । কাজেই 

এ থেকে এ কথা অনুমেয় যে রাগের ব্যবহার রামায়ণ যুগে ছিল। 
এর পর মূনি তরতের “নাট্যশান্ত্' বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রামাণিক গ্রস্থ। 

তিনি পূর্বস্থরীদের রচনাশৈলীকে অন্তরে গ্রহণ করে নাট্শান্্ রচন! করেন। 

ভরতের স্ময় সাঁমগানের প্রচলন সামগদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাই 

তিনি নাট্যশান্ত্রে মার্গ ও দেশী উভয় গানেরই পরিচয় দরিয়েছেন। ভরত ১৮টি 

জাতি রাগ গ্রহণ করেছেন, তার মধ্যে ৭টি শুদ্ধ ও ১১টি বিরুত। রামায়ণ যুগে 
শুদ্ধ জাতি গানে কোমল ব্বরের ব্যবহার সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও 

ভরতের নাট্যশান্ত্রে শুদ্ধ জাতি গানে ছুটি মাত্র কোমল তথা বিকৃত স্বরের 

ব্যবহার ছিল বলে অনেকে মনে করেন । মোট কথা, নাট্যশাস্ত্রের যুগে ভারতীয় 
সংগীত পূর্বের চেয়ে আরও সুনিয়ন্ত্রিত ও অলংকারযুক্ত হয়েছিল। নাট্যশান্তরে 
ষড়জা্দি সাত শ্বর ছাড়! বাধী, সংবাদী, অন্থবাদী ও বিবাদী ম্বরেরও উল্লেখ 
আছে। 

প্রাচীন কালের পর মধ্যযুগের আবির্ভাৰ। মধ্যযুগের রচনার ভি তর 
শাঙ্গ দেবের (ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ ) “সংগীত রত্বাকর? একটি উল্লেখ- 
যোগ্য গ্রস্থ এবং এ গ্রন্থ থেকে আমর! তৎকালীন সংগীতের বিষয় জানতে 

পারি । এই গ্রন্থে তিনি অভিজাত দেশী দংগীতের পরিচয় দ্িয়েছেন। এই 
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গ্রন্থের প্রবন্ধ অধ্যায়ে গন্ধর্ব ও গান এই ছুটি বিভাগ ভারতীয় সংগীত শ্রেণীকে 

বিভক্ত কর] হয়েছে। গন্ধর্ব হল মার্গ লংগীত এবং বন বলতে অভিজাত দেশী 
সংগীতকে বোঝায়। 

মধ্যযুগের ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় &ঁ যুগে 
শার্দেব ছাড়াও পণ্ডিত অহোবল, শ্রীনিবাঁদ ও কবি লোচনের আবির্ভাব হয়। 
পণ্ডিত অহোবলই সর্বপ্রথম বীণাঁর তারের উপর ১২টি স্বরের স্থাপন! করেন । 
অহোবলের পর শ্রীনিবাস বীণার তারের উপর ১২টি ত্বরের স্থান নির্দি করেন। 

আধুনিক কালে পণ্ডিত ঝিষ্ুনারায়ণ তাতখণ্ডে সাত শুদ্ধ ও পাচ বিরত 
মোট ১২টি শ্বরের স্থাপনা করেন। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের স্বরগুলির 
পার্থক্য শ্রীনিবাদের ও ভ।তখণ্ডের স্বরগুলির স্থানের পার্থকোর অন্্রূপ। এই 
ছুই কালের স্ববগুলির তুলনা করতে গেলে প্রথমেই জানা প্রয়োজন যে, 

মধ্যযুগে শুদ্ধ গ ও ন আধুনিক কালে যথাক্রমে কোমল গ ও কেখিল নহয়। 
মধ্যযুগের পণ্ডিত বলতে যেমন অহে!বিল ও শ্রানিবাসকে বোঝায়, তেমনই 
আধুনিক যুগের পণ্ডিত বলতে ভাতখণ্ডেজীকে বোঝা । তবে উভয় যুগের 

পণ্ডিতের! স্বরের আন্দোলন সংখ্যা ও ৫দর্ধ্যের বিষয়ে একমত ছিলেন । কেবল 

মাত্র পার্থক্য দেখ! যায় কোমল বর, কোমল ধ ও তীব্র মধ্যম সম্পর্কে। 

বর্তমানের কোমল গ ও কোমল ন ছিল মধ্যযুগের শুদ্ধ গ ও শুদ্ধন, অর্থাৎ 
মধ্যযুগের তীব্র গ ও তীব্র ন বর্তমান প্রচলিত শুদ্ধ গ ওশুদ্ধন এর সমান। 

পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী শুদ্ধ ম ও প এর মাঝখানে তীব্র মধ্যমের স্থান নির্ণয় 
করেছেন এবং ভাতখণ্ডেজীর এই মতই. এখন প্রচলিত। প্রাচীন, মধ্য ও 

আধুনিক এই তিন যুগের পগ্ডিতগণই এক দপ্তকে ২২টি শ্রুতি মেনে নিয়েছেন। 
শেষ পর্যন্ত এ কথা বল! যেতে পারে যে, পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী যে মতকে 

স্থাপনা করেছেন বর্তমীনে মে মতই প্রচলিত। 

চধাপদ 

সংগীতে রাগ-রাগিণীর ব্যবহার চর্ধা! যুগ থেকে শুরু হয়েছে বলে আলঙ্কারিকদের 

মত। তবে প্রাক্বৈদ্বিক যুগেই সংগীতচর্চার কিছু কিছু নির্শন আমর! পাই 

এতিহাদিক তথ্য থেকে। পণ্ডিতগণের অনুমান তারও অনেক পূর্বে 
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সংগীতের স্টটি হয়েছিল্র, তবে বৈদিক যুগে সংগীতের একট] স্ব রূপের 
পরিচয় পাওয়া যায়। '৬খন গান ছিল সামগাঁন,"আর তাতে রাগের ব্যবহার 

ছিল কিন! এ নিয়ে অনেক বাদ-বিসংবাদ হয়েছে। অধিকাংশ পণ্ডিতের! সে 

যুগের গানে রাগের অস্তিত্ব ত্বীকার করেন না। তবে চর্যাপদে যে রাগ- 
রাগিণীর উল্লেখ পাওয়া যায় তার মধ্যে কতকগুলি রাগ মার্গ সংগীতে 

ব্যবহৃত হয়েছে। 

চর্যাপদ্গুলির কিছুট1 পরিচয় দেওয়া আবশ্ঠক। ১৯*৭ সালে শ্রীযুক্ত 

বপ্রসাদ শান্্ী মহাশক্স নেপালে গিয়ে পুরাতন বাংল? ভাষায় রচিত “চর্যাচর্য 

বিনিশ্চয়” নামক একখানি পদসংগ্রহ আবিষ্কার করেন। চর্যাপদগুলি এই পর্ঘ- 

সংগ্রহ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। এঁ পদগুলি বিশ্লেষণ করলে ছুটি বিষয় 
লক্ষ্য কর] যায়। প্রথমত সাধনার দিক্ ও ছিতীয়ত দার্শনিক তত্বের দিকৃ। 
তবে দার্শনিক তত্বটি এর প্রধান দিক্ নয়-_ প্রধান হল সাধনার দিক্, কারণ 
চর্ধাপদের কবিগণ ছিলেন মুখ্যত একট] বিশেষ যোগপস্থার সাধক। পদগুলির 

মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ মতবাদ ছুইই সমন্বিত হয়েছে। চর্যার সাঁধকর। পদ্রচনায় 
নান রূপকের সাহায্য নিয়েছেন । 

বাংল! সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন রূপে চর্যাপদের নাম উল্লেখ কর! হয়। 

কুড়ি জন সিদ্ধাচার্ষের রচনা সম্বলিত এই গ্রন্থ । চর্যার অর্থ আচরণ-_ গৃঢ 
বূপকের সাহায্যে ধর্মতত্ব ও সাধন তত্বের প্রকাশ ঘটেছে এই চর্ধাপদে। 

চর্ধাপদ্গুলি বিশ্লেষণ করলেই এর অস্তনিহিত অর্থ বোঝা যায়। এখানে একটি 

পদের উল্লেখ কর! হল-_ 
বাগ--পটমগ্ডরী 

“কাআ] তরুবর পঞ্চ বি ডাল 

চঞ্চল চীএ পৈঠা কাল।” ( ১নং পদ) 
উপরিউক্ত পদটিতে মান্গষের দেহের সঙ্গে বৃক্ষের তুলনা কর] হয়েছে-_ বৃক্ষের 
পাচটি শাখাকে পঞ্চকর্মে্দিয়ের সঙ্গে তুলনা কর! হয়েছে। এই পদটিতে 
লুইপাদ্দ বলেছেন যে বিষয়ের আকর্ষণে চিত্ত চঞ্চল হয় বলেই আমর! দুঃখ ভোগ 
করে কাল কবলিত হুই। চর্যাপদের প্রায় সকল পদের মধ্যেই শৃন্যবাদ বিদ্যমান । 
যেমন-_ 

পুচ করিও মহাস্থখ পরিমাণ” অর্থাৎ মহাহৃখ লাভ করাই জীবনের 
সাধনার চর্ম লক্ষ্য । হিন্দুতস্ত্রের আসন, মুদ্রা! ও সাধন প্রাণায়াম ঘারা যট্চক্র 
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ভেদ করে সহত্রার পদ্মে কুলকুগুলিনীর' সঙ্গে পরমশিবের মিলনের কথা উল্লেখ 

কর] হয়েছে । এই পদটিতে রাগের উল্লেখ আছে, বস্তত চর্যাপদের গ্রত্যেকটি 

পর্দেই একটি করে রাগের উল্লেখ আছে। চর্ধাপদে ব্যবহৃত কয়েকটি রাগের 

নাম এখানে উল্লেখ কর] হুল, যেমন-_- পটমগ্ডবী, গুর্জরী, কামোদ, দেশাখ, 

বলাড্ডি, ভৈরবী ইত্যাদি ও অন্তান্ত আরও বহু রাগ। পটমঞ্জরী, বরাড়ী, 

মল্লার, মালগ্র গ্রভৃতি রাগ-রাগিণীগুলি বৈষ্ণব পদাবলীতে সুপরিচিত । শ্রীযুক্ত 
হরপ্রসাদ শাস্্ীব্স মতে বৌদ্ধ চর্যাপদগ্ডলি বাংল! কীর্তনের প্রাচীনতম নিদর্শন | 
শান্ী মহাশয় এ কথাও লিখেছিলেন-_- “গানগুলি বৈষ্বদের কীর্তনের মত 

গানের নাম চর্ধাপদ। সেকাঁলেও সংকীর্তন ছিল এবং কীর্তনের গাঁনগুলিকে 
পদই বলিত। তবে এখনকার কীর্তনের পদকে শুধু পদ বলে, তথন' চর্ধাপদ 
বলিত।” শান্্রী মহাশয়ের উক্তি থেকে এ কথা অন্থমের যে, চর্যাযুগ থেকেই 
কীর্তনের শুরু হয়েছে। চর্ধাপদে ধর্মতত্ব ও দার্শনিক তত্বসাধনার দিক্ ছাড়াও 

ংগীতের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া ষায়। একট] কথা এখানে উল্লেখা যে, চর্যাপদে 

ব্যবহৃত বাগ-রাগিণীগুলি মার্গ সংগীতেও ব্যবহ্ৃত। রাগ-রাগিণীর উল্লেখ 
থাকাতে এটুকু বোঝ যায় যে, চর্ধাপদগ্ডলি সবই গেয় ছিল। এখানে ১*নং 

পদটি উল্লেখ কর! হল__ 

বাগ-- দেশাখ 

“এক সে! পাছুম1 চৌয্ী পাখুড়ী 
তহি' চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী |, 

এই পদেও রাগের উল্লেখ রয়েছে। এই পদটি কাহু,পাদের। এই পদে পরম- 

শিবের সঙ্গে পরমশক্তির সহমার্দল পদ্মের মিলনের ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

মোহ ত্যাগ করে চিত্তের মুক্তি বিধান করতে হয়__- এই হচ্ছে ছিন্দুরর্শনের 

কথা। চর্যাপর্দে মোহতরুকে বিনষ্ট করবার নানারূপ বর্ণনা আছে। যেমন, 

রাগ-_ গুর্জবী 

“ফাড়িও মোহতরু পাটি জোড়িও।, 

এই পর্দটিতে রাগ গুর্জরীর উল্লেখ রয়েছে। মোহমুক্তির জন্য কায! সাধনার 

ছার] চিত্তধর্ম নই করবার কথা বহু কবিতায় বূপকের মাধ্যমে বর্ণনা কর! 

হয়েছে। চর্যাপদের সাধকের] ভারতীয় দর্শনের অন্যতম মূল তত্ব অনুযায়ী 
নির্বাণের অবস্থাকে মহান বলেছেন। সেই স্থখের সন্ধানেই জীবনব্যাপী 

কঠোর সাধনা । ১৩নং পদ-_ 



৬ বাংল! গানের ইতিবৃত্ত 

বাগ--কাযোছ .. 

“ভ্রিশরণ পাবী কিন্ত অঠক মারী. 
নিঅ দেহ-_ করুণা শৃণমে হেরী।” 

এই পদটিতে রাগ কামোদের উল্লেখ আছে। পদের মর্মার্থ-_কায়-বাক্-চিতত 

চতুর্থ শরণে লীন হয়েছে এবং আট প্রকার বুদ্ধশবর্য অনুভূত হচ্ছে। পদকর্তা 
পদটির মধ্যে ধর্মতত্ব আলোচনা করে তাতে রাগ সংযোজিত করেছেন। 

এ জাতীয় সব পদই গেয়। পরবর্তী যুগের সংগীতেও এই সমস্ত রাগ ব্যবহৃত 
হৃচ্মছে। এরপর ১৬নং পদ-_ 

রাগ-- তৈরবী 

“তিনি এ পাটে লা গেলি রে অণহ কসণ ঘণ গাজই 
তাস্থুনি মরে ভয়ঙ্কর রে বিসঅ-মগ্ডল-সঅল ভাজই।, 

পদটির মধ্যে তৈরৰী রাগের উল্লেখ রয়েছে । পদটির ব্যাখ্যা - এই চিত্তব্ূপ 

বুক্ষকে ছেদন করে কায়বাক্মনোরূপ তিনটি পাট গ্রস্তত কর] হয়েছে । তারপর 
তারা জ্ঞানমদির দ্বার! পরস্পরের সঙ্গে একীভূত হয়ে যুক্ত হয়েছে । এ থেকে 

এ কথা অনুমেয় যে, চর্যাপদকর্তার1 কেবলমাত্র ধর্মতত্ব, দার্শনিক তত্ব ও 

সাধনার কথা বলেই চুপ করে থাকেননি-_ প্রত্যেকটি পদই কোন না কোন 
রাগের উপর ভিত্তি করে রচন1 করেছেন। চর্ধাযুগে যে মার্গ সংগীতের প্রচলন 

ছিল তা বুঝতে পার] যায় এ সমন্ত পদ বিশ্লেষণ করলে। বর্তমান যুগেও 

ভৈরবী রাগ ব্যবহার কর! হয়ে থাকে । এরপর ২৮নং পদ-_ 

বরাগ-_ বলাডি 

“উচা উচা পাবত তহি' বসব সবরী বালী। 

মোরঙ্গি পীচছ পরছিণ সবরী গিরত গ্রপ্ররী মালী ॥» 
এই পদে শবরপাদ বলছেন যে, যোগীন্দ্রের সমুন্নত কায় কঙ্কাল রূপ সুমেকু শিখবে 

অর্থাৎ মহান্থখ চক্রে ব্জরধর শবরের সহজ গৃহিণী নেরাত্মা দেবী বাস করেন। 

তিনি নানাবিধ বিকল্প রূপ মযুর পুচ্ছ দ্বারা বাইরে নিজের ম্বরূপ অলঙ্কৃত 
করে রেখেছেন আর কণ্ঠে গুহা মন্ত্রপ গুপ্কামাল1 ধারণ করেছেন। এখানে 

দেহকে স্থমেক পর্বতের সঙ্গে, মস্তককে শিখরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। 

চর্যাপদের ধর্মতত্ব আলোচন। করলে দেখ! যায় প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত 

সব পদদেই শুন্তবাদ প্রাধান্ত লাভ করেছে। তবে কোনও কোনও সাধক 
কেবলঙগাত্র তত্বদর্শনটি প্রকাশ করেছেন, আবার কোনও কোনও আচার্ধ 



চর্যাপদ ৭ 

মহাস্থখ তত্ব ও শৃন্তবাদের কথ! প্রকাশ করেছেন। কথ্ষলাম্বর পাদের পদে 

আছে-_ 

“সোনে ভরিতী করুণ! নাবী । 

রূপা থোই নাছিক ঠাবী ॥; 

পদ্দকর্তা এখানে বলছেন-_ “আমার করুণা গঠিত নৌকা! সর্ব শূন্যতায় পরিপূর্ণ, 
কাজেই সেখানে রূপ! অর্থাৎ রূপ বেদনাদি পকক্কন্দ গঠিত বস্তজগতের স্থান 

নেই। এই রঁপে চর্যাপদের পদকর্তার। তাদের পদের মাধ্যমে ধর্ষতত্ব, দার্শনিক 

বাদ ও শৃন্যবাদ ছাড়া আর একটি বিষয় প্রকাশ করেছেন তা হল পদর্লি 
সবই রচিত হয়েছে রাগ-রাগিণী আশ্রয় করে। চর্ধাপদ থেকে সংগীতের ইঙ্গিত 

বেশ ম্পষ্ট পাওয়া যায়। পদ্দের মধ্যে রাগ ছাড়া ছন্দের ব্যবহারও খুব সুন্দর 

রয়েছে-_ এতে ভ্রিপদী ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং চর্যাপদকারবরা প্রধানত 

পাদ্দীকৃলক চাদ্ধরী ব1 পদঝটিক! ব্যবহার করেছেন। চর্যাপদ বাংলার ভক্তি- 

গীতিব প্রাচীন নিদর্শন । ধীরে ধীরে এই গীতি ধারা পরবর্তী যুগে পদাবলীৰ 
মধ্যে প্রবেশ করেছে। চর্ধাপদগুলি জয়দেবের আবির্ভাবের পূর্বে রচিত হয়েছিল, 

কাজেই আলঙ্কারিকর1 মনে করেন যে, প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে এবং বাংলার 

সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট বলে চর্ধাপদদেই বাংল! ছন্দের আদি রূপের সন্ধান মেলে। 

চর্ধার ছন্দের অন্গকরণ গীতগোবিন্দেও পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন জয়দেবের 

পদ-_ 

'ধীর সমীরে | যমুনা তীরে | বসতি বনেবন | মালী; 

সেইরূপ চধাপদ-_ 

উচা উচা | পাবততি' | বসঈ সবরী | বালী, 

বাংল! পয়ার ও ত্রিপদদীর প্রাচীনতম রূপের সন্ধান এই সব চর্ধাপদে পাওয়। 

যায়। ৬ মণীন্দ্রমোহন বস্থ লিখে গেছেন যে, চর্ধাপদগুলি সন্ধাভাষায় লিখিত 

হয়েছে, এইজন্য টিকা ছাড়া সহজে এর মর্ম গ্রহণ করতে পারা যায় না। সব 

দিক দিয়েই চর্যাপদ ব্যংলার প্রাচীনতম নিদর্শন । এ থেকে আমর! এ কথ 

জানতে পারি যে, কেবলমাত্র ধর্মতত্ব, দার্শনিক তত্ব ও সাধনার দিকৃই চর্যাপদে 

প্রকাশ পায়নি, সেই সঙ্গে এ কথ প্রতিপন্ন হয়েছে যে, সব চর্যাপদই গেয 

ছিল এবং রাগ-রাগিণীর প্রচলন ছিল আর তার সঙ্গে ছন্দের ব্যবহারও কর! 

হয়েছিল। ভক্তিগীতির প্রাচীন নির্র্শন এই চর্ধাপদ। এরপর*এই প্রভাব গীত- 

গোঁবিন্দে বিস্তৃত হয়েছে এবং পরবর্তী যুগের অন্তান্ত কবিদের উপরও পড়েছে। 



৮ বাংল৷ গানের ইতিবৃত্ত 

চর্যাপদের মধো মার্গ সংগীতের রাগ-রাগিনীর উল্লেখ যেমন আছে, তেমনই 

আলঙ্কারিকর] চর্ধার ভাব রদ ও তত্ব আলোচন! থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌচেছেন 

ষে, চর্ধাপদগুপি বাংলা কীর্তনের প্রাীনতম নিদর্শন । টৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে 

বাংলাদেশে এক বিরাট পদাবলী সাহিত্যের স্যষ্টি হয়েছিল । অন্তান্য ধর্ম- 

দল্প্রদায়ের আশ্রয়ে যে এর আগেও এই জাতীয় সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, 

চর্যাপদগ্ডলি তার দৃষ্টান্ত ম্বরূপ। কীর্তন, ভক্তিগীতি প্রভৃতির উৎসও 

চর্যাপদ । 

জমদেব 

জয়দেবের জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে নান! লোক শ্রুতি প্রচলিত আছে। তবে তার 

উপর ভিত্তি কৰে কোনও বিস্তারিত পরিচয় গঠন করা যায় না। জয়দেব 

লক্ষণ সেনের “পঞ্চরত্বের অন্যতম ছিলেন, তা আলঙ্কাবিকরা বলে গেছেন। 

কথিত আছে বীবিভূম জেলার কেন্দুবিন্ব গ্রামে জয়দেবের জন্ম হয়। তার 
পিতার নাম ভোজদেব ও মাতার নাম বামাদেবী আর পত্বীর নাম পদ্মাবতী । 

বাংলায় প্রচলিত অন্তান্ত জীবনী মতে পদ্মাবতী পুরীধামে জগন্নাথ মন্দিরের 

দেব্দাসী ছিলেন। জয়দেবের অতি জনপ্রিক্সতার ফলে শুধু বাংলার একাধিক 

গ্রাম নয়, উড়িস্যা ও মিথিলাবাসীরাঁও কবিকে তাদের দেশের কবি বলে দাবী 

করেছেন। অবশ্ত নানারূপ প্রমাণ ও তথ্য দৃষ্টে জয়দেবকে বীরভূমের 

কেন্দুবিন্ব ( কেঁছুলি ) গ্রামের অধিবাসী বলে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত । এই গ্রামে 

প্রতি বসব জয়দেবের মেল! হয়। 

জয়দেবের কথ! বলতে গেলেই শ্্রীগীতগোবিন্দম*-এর কথা নম্মরণ করতে 

হয়। আজ সারা ভারতে এই গ্রন্থটি বিশেষ ভাবে সমাদৃত। রাধা-কৃষ্েের 
মিলন-লীলা কাবোর বিষয়বস্ত। রচনাকৌশল ও ভক্তিবসের জন্য এই 
গ্রন্থ সারা ভারতবর্ষে গ্রাধান্ত লাভ করেছে। এটি একটি সংগীতময় কাব্য 

এবং পঞ্গুলি গেয়। এর মধ্যে যে বাদলীল! বণিত হয়েছে, তা সতাই 
অভিনব । 

গীতগোবিনের প্রথম শ্লোকের সঙ্গে ব্রদ্ধবৈবর্ত পুরাণের শ্রীরুষ্ণ “জন্মখণ্ডের' 
১৫শ অধ্যায়ের প্রথম আটটি ক্পোকের প্রায় হুবহু মিল আছে। কাজেই 



জয়দেব মা 

জয়দেবের কাহিনীর সূত্রটি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ থেকে গ্রহণ কর! হয়েছে বলে 
ধরে নেওয়া যেতে পাবে। প্রশ্ন উঠেছে অন্যান্ত পুরাঁণে “বাঁধার” ডল্লেখ নেই 

অথচ জয়দেব “বাধা” নামটি কোথায় পেলেন? জয়দেবের পূর্বে কবি হাল 
ংকলিত “গাথাসখশতী'তে শ্রীরাধা, কৃষ্ণ ও যশোদার বর্ণনা আছে। কবীন্দ্র- 

বচন সমৃচ্চয় ও সহুক্তিকর্ণামবতের অনেকগুলি গ্লোকে রাধা-কষ্ণের প্রণয়লীল। 
ব্মিত হয়েছে । সহুক্তিকর্ণাম্বতে জয়দেব্র ৩১টি পদ সংকলিত হয়েছে, তার 

মধ্যে ২৬টি পদই 'গীতগোবিন্দম্” বছিভূর্তি অন্ত ধরনের রচনা। এই পদগুলির 
বেশীর ভাগই যুদ্ধ, বীররস ও লক্ষণ সেনের স্ততি। রর 

গীতগোবিন্দের সঙ্গে বাঙ্গালীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। উত্তর-ঠচতন্তযুগের কাব 

গোষ্ঠীর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য জয়দেবের পদাবলীর খ্যাতি বাঙ্গালীর মধ্যে 
কালজক্নী হয়েছে। কথিত আছে, চৈতন্তদেব গীতগোবিন্দমঃ-এর পদের রস 
আম্বাদন করতেন। এ থেকে এ কথা অন্থমেয় যে, গীতগোবিন্দেন্ধ বিষয়বস্তুর 

অধ্যে ভক্তিবসের ধারা বিশেষ ভাঁবে বহমান ছিল। ঠ5তন্তচবিতামৃতের 

আদ্িপর্বে কবিরাজ গোশ্বামী লিখেছেন-__ 

“বিগ্ভাপতি জয়দেব চণ্ীর্দামের গীত। 

আব্বাদয়ে রামানন্দ দ্বর্ূপ সহিত |. 

সহজিয়া মতের বৈষ্বগণ জয়দেবকে 'নবরসিকের? অন্যতম আদিগুরু বলে গ্রহণ 

করেছিলেন। পরবতী যুগের কবির! একেই অঙ্কনরণ করে পদ রচনা করে 

গেছেন এবং গীতগোবিন্দের ছন্দ, ভাষা ও অলঙ্কার ইত্যার্দিকে আয়ত্ত কৰে 

তাদের পদাবলীতে পরিবেশন করেছেন । 

গীতগোবিন্দের ভাষা বিচার করে আলঙ্কাব্রিকর৷ এর মধ্যে ভাষা, ছন্দ ও 

অস্ত্যান্তপ্রান অপত্রংশের প্রভাব উপলব্ধি করেছেন। অনেকে মনে করেন 

গীতগোবিন্দের পদ অপভ্রুংশ ব। প্রাচীনতম বাংল! ভাষায় বূচিত হয়েছিল, পৰে 

সেগুলিকে সংস্কৃতে অনুবাদ করা হয়েছে । কিন্তু গীতগোবিন্দেব ভাষায় সংস্কৃতের 

গ্রাবল্যই লক্ষ্য করা যায়, যেমন-_ 

ম্মর গরল খগ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং 

দেহি পদপ্পবমুদ্ধারমূ। 

জ্বলতি ময়ি দারুণে। মদন-কদনানলে 

্ হরতু তছু পাহিত বিকারমূ 1৮.  « 

গীতগোবিন্দের ছন্দের মধ্যে একট ঝঙ্কাব আছে। তার পদ্মার, ত্রিণদী 
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ছন্দে রচিত নানাঙ্গোকের মধ্যে এখানে একটি-ভ্রিপদী ছন্দে রচিত ক্লোকাংশ 
উদ্ধত করছি। বল! বাহুল্য জয়দেবের পদাবলী -.মুখ্যত মাত্রারত্তে রচিত। 

ত্রিপদীর উদ্দাহরণ-_ 
“পততি পত্রে বিচলিত পত্রে 

শঙ্কিত ভবছুপযানম্ । 
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং 

পশ্ততি তব পস্থানম্ ॥, 

জগদদেবের এই পদটি কেবল যে স্তিপদদী ছন্দে বচিত্ত তাই নয়__ অন্ুপ্রাস ও. 
ধ্বনির চুর্ণঝঙ্কারে পদটি এক অভিনব রূপ ধারণ করেছে। পদটিতে জয়দেবের 
উৎকষ্ঠিতা নায়িকার রূপ স্থন্দর ফুটে উঠেছে। জয়দেবের বাধা এখাঁনে 

উৎকন্ঠিতা নায়িকাঁ_ তিনি বৃক্ষপত্র পতনের অথব1 বিহগের পক্ষ সঞ্চালনের 
শব্দ শুনে ভীবছেন এই বুঝি তার দগ্ধিত এসে উপস্থিত হবেন । ছন্দ, ভাব, 
অন্ুপ্রাস ও ধ্বনি প্রাচূর্ষে পদটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। 

জয়দেবের 'মধুর কো'মলকাস্ত পদাবলী” পরবর্তী যুগের অন্তান্ত কবিদের কি 
রকম প্রভাবিত করেছে, তাৰ দৃষ্টান্ত ক্বূপ এখানে জয়দেবের পদ ও বিদ্যাপতির 
পদ দেওয়। হল-__ 

জয়দেব__ মুহু বব লোৌকিত মণ্ডন লীলা 

মধুরিপুরহমিতি ভাঁবন শীলা ॥১-"- 

বিদ্কাপতি-_ হাথক দরপন মাঁথক ফুল। 

নয়নক অঞ্চন মুখক তান্বুল 1+"-. 

জয়দেবের ছন্দের প্রভাব গোবিন্দদাসের পদেও পরিলক্ষিত হয় । যেমন-_ 

জয়দেবের পদ-_- “রজনি জনিত গুরু | জাগব বাগক 

মায়িতমলননিমেঘম্,**"। 

গোবিন্দদাসের পদ-_ “নীরদ নয়নে | নীর ঘন পিঞ্চনে 

| পুলক মুকুল অবলদ্ব”**। 
জয়দেবের ঝল্পন। ছন্দে রচিত পদ-_ 

স্মর গরল খগুনং | মম শিরপি মগ্ডনং 

দেছি পদ পল্লব মুদদারম্*... ইত্যাদি । 

শশিশেখরের পদ-_ 'তুঙ্গমণি মন্দিরে | ঘন বিজুরি সঞ্চরে 

মেঘরুচিবসন পরিধান” ।**, 



জয়দেব ১১. 

এই রূপে বড়ু চত্তীদাদ থেকে শুরু করে পরবর্তী কবিদের বেশীর ভাগ পদ্দেই 
জয়দেবের ছন্দের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 

আধুনিক যুগে কৰি রবীন্দ্রনাথও জয়দেবের ছন্দের প্রভাব এড়াতে পারেন, 

নি। তিনি পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবুত্ত ছন্দে রচনা করেছেন-_ 

১) পঞ্চশরে দগ্ধ করে | করেছে! একি | সন্যাসী 

বিশ্বময় | দিয়েছে৷ তারে ] ছড়াক়ে”. 

২) 'বদাসিযদি | কিঞ্চিদিপি দস্তরুচি | কৌমৃদী 
হরতিদর তিমিরমতি ঘোরম 

এই রূপে পরবর্তী কবিগণ জয়দেবের ছন্দের দ্বার! প্রভাবান্বিত হয়েছেন। 
জয়দেব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন__ “তিনি নিশ্চয়ই একজন উচ্চাঙ্গের 

কবি, তাহার শবচয়ন ও শবযোজনার সামর্থ অসাধারণ, শব্দগুলি যেন বীণার 

ঝঙ্কারের মত স্থরের লছর তুলিয়া শ্রবণ পথে ভাসিয়া যাঁয়। শব্ধ যৌজনার 

প্রভাবে তিনি যে এক একট। ভাবের আলেখ্য মানম পটে অঙ্কিত করিয়াছেন, 

তাহা আতি উজ্জ্বল, অতি হন্দর, অতি মনোহর ।” বঙ্কিমচন্দ্র জয়দেবের গীত- 
গোবিন্দের কাব্যযূল্য ত্বীকাঁর করে নিলেও তিনি গীতগোবিন্দে বরিত রাধা- 
কৃষ্ণের লীলাকে অগ্রারুত লীল] বলে শ্বীকার করেননি । আবার ববীন্দ্রনাথও 

একটি প্রবন্ধে জয়দেব ও কালিদ্াসের বচন! সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন-__ "জয়দেব 

সঙ্গীত বঙ্কীরে কালিদাসকে অতিক্রম করলেও কালিদাস ব্যঞতনাধস্রিত্বে 

জয়দেবকে অতিক্রম করেছেন।, 

'গীতগোবিন্দ' কেবল সংগীতময় কাব্য বললে ভুল হবে--এতে রাগ ও 

তালের উল্লেখ আছে। জয়দেবের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের কিছুট] সম্পর্ক ছিল 

বলে অনেকে অন্নমান করেন, কারণ দক্ষিণ ভারতের গায়ন পদ্ধতির সঙ্গে 

গীতগোবিন্দের মিল দেখতে পাওয়া যায়। তবে জয়দেবই দক্ষিণভারতীয় 

সংগীতকে অন্গমরণ করেছেন, না, দক্ষিণভারতীয় সংগীতকারর1 জয়দেবকে 

অনুসরণ করেছেন সে বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়নি । 
জয়দেবের কাব্যে 'মালব, গুর্জরী, যতি প্রভৃতি তালের উল্লেখ আছে। 

'গীতগোবিন্দ” শুধু মাত্র বাংলাদেশেই সমাদর পায়নি-__ এ কাব্যের খ্যাতি 

দক্ষিণ ভারতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে বাংলাদেশ 'গীতগোবিন্দ' থেকে পেল, 

এক নতুন ধারাঁ_ পরবর্তী যুগের সংগীত ধার! এই গীতগোবিন্দের রাগ, তাঁল 
ও গায়ন পদ্ধতি দ্বার! প্রভাবিত হয়েছিল। বড় চণ্ডীদাসের প্রীকষককীর্তনেও 
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এই রাগ ও তালের উল্লেখ রয়েছে । সব দ্বিকৃ দিয়ে বিচার করলে 'গীতগোবিন্দ 

সার্থক স্থষ্টি, যা পরবতী কালের সাহিত্য ও নংগীতকে নান] সম্ভারে সজ্জিত 
করে সংগীত ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী কবে তুলেছে? 

এখানে এ কথা স্বীকার্ধ যে, জয়দেবের গীতগোবিন্দকে বাদ দিয়ে কি 

প্রাচীন, কি আধুনিক বাংল! সাহিত্যের কোনও আলোচনাই সম্পূর্ণ হতে পারে 
না। ছন্দে, ভাবে ও শব্দের চূর্ণবাঙ্কারে “গীতগোবিন্দ' এক বিম্ময়কর ও 

মনোমুধ্ধকর কাব্য এবং বাধা-কুষ্ণ লীপা। অবলঘনে কাব্য ঝচনার শ্রধান গৌরব 
জদু-দবেরই প্রাপা। পদাবলীর প্রবর্তক যে জয়দেব এ কথা বলেছেন 

আলঙ্কাঁরিকর।। কৰি জয্নদেবকে ম্মরণ করে বুবীন্দ্রনাথ ও বলেছেন-_ 

“যেথ। জয়দেব কবি কোন্ বর্ধাদিনে 

দেখেছিল] দিগন্তের তমাল বিপিনে 

স্যামচ্ছায়] পূর্ণ মেঘে মেছুর অন্রে |”... 

সর্বশেষ এই কথা বলা যেতে পারে গীতগোবিন্দ' ভাবা, ভাব, ছন্দ, রাগ ও 

তাল স্মান্বত এক অভিনব স্যষ্টি, ঘা যুগ যুগ ধরে জনপাধারণের মনে বিশেষ 
স্থান অধিকার করে আছে। 

বড়ু চণ্তীদাস 

চণ্তীদাস নিয়ে যে লমস্তা তার আজও লমাধান হয়নি । শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন বায় 

কর্তৃক '্ররুষ্ণকীর্তন” আবিষ্কৃত হবার পর বাংল। সাহিত্যের গবেষকরা মনে 

করেছিলেন যে সমস্যার সমাধান হবে, কিন্তু তা আজও সম্ভব হয়নি। 

চণ্তীদাসের জন্মস্থান ণিয়েও মতবিরোধ আছে। কেহ কেহ মনে করেন 

বীরভূমের নান্গুর গ্রামে চণ্ডীদাদের জন্ম, আবার কারও কারও মতে বাকুড়ার 

ছাঁতন৷ গ্রামে চণ্তীদাসের জন্ম। ছাতনা গ্রামেও চণ্ডীদামের ভিট] ও 

বাসলীর মন্দির আছে বলে প্রবাদ বর্তমান। এ ছাড়াও অনেক গালগঞ্প 

প্রচলিত আছে চণ্ীদান সম্পর্কে । তবে ইনি যে চৈতন্ত-পুবৰ্তী তা বোঝা যাক 

কবিরাজ গোত্বামীর উক্তি থেকে। “চৈতন্যচরিতাম্ৃত গ্রন্থে বল হয়েছে যে, 

চৈতন্তদ্দেব চণ্ডীদানের কাব্যের রম আস্বাদন করতেন। এখন প্রশ্ন এই : শ্রীকষণ- 

কীর্তনের চণ্ীদ্বাস ও পদাবলীব চণ্ীদাস একই ব্যক্তি কিনা। শ্রীকষ্ণকীর্তনে 
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৪১৫টি পদের মধ্যে বড়ু চত্তীদাসের ভণিতা আছে তেতাল্লিশ বার। কোন 
পর্দের শেষে বাদলীর বন্দনা সহ “বড়ু চণ্তীদাস', কোনটিতে বাসলীর বন্দন1 সহ 
'চশ্তীদাস* বিডু চতীদীল? এবং “অনন্ত ঝড়ু চণ্ীদাস'। বড় চণ্তীদাসের 
ভণিতার সংখ্যাই বেশী। কেহ কেহ বলেন তার নাম 'অনস্ত”, চণ্ডীদাস 

উপাধি। তবে শুধু 'অনস্ত' কোথাও পাঁওয়] যায়নি-_ সব জায়গাতেই বড়ু 
চণ্ডীদাসের সঙ্গে অনস্ত যুক্ত হয়ে আছে। স্থতরাং বড়ু চণ্তীদাস তার যথার্থ 

নাম। শ্রীকষ্ণকীর্তনের বাইরে পদাবলীতে যে ভণিতা পাওয়া! গেছে সেখানে 
ধান, দ্বিজ, বড় বা শুধু চণ্ডীদাস ব্যবহৃত হয়েছে__- কোথাও চণ্ডীদাসের সর্ট 
“অনস্তঃ ব্যবহৃত হয়নি । মোটকথা, সঠিক প্রমাণ ন1 পাওয়াতে এই চত্তীদাস 

সমশ্যার সমাধান আজও সম্ভবপর হয়নি। সে যাই হোক, শ্রীকষ্চকীর্তনের 

কৰি বড়ু চণ্তীদাস নামে পরিচিত হয়েছেন। আবার হাজার পদ পূর্ণ দীন 

চণ্ীদাসের পালাগানেরও এক পু'থির সন্ধান মেলে, তাতে সমস্তা জটিল থেকে 
জটিলতরই হয়েছে । 

সমত্যার সমাধান না হলেও শ্রীকুষ্ণকীর্তন” কাব্য নিয়ে, আলোচনা করা 

যাঁক। এই কাব্যে কবি বিষয়বস্ত হিসাবে রাঁধা-কৃষ্ণ ও বডাইকে গ্রহণ করে 

উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে নাটকীয়তা প্রকাশ করেছেন। এ কাব্যকে তিনি 

নানা খণ্ডে বিভক্ত করেছেন, যেমন-_ জন্মথণ্ড, তাশুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, 

বংশীখণ্ড ও রাধা বিরহ ইত্যার্দি। এ ছাড়া কাবাটির ভাষ! অর্বাচীন। কথিত 

আছে এই কাব্য গাতিনাট্য শ্রেণীর কাব্য। শ্রীরুষ্ণকীর্তনের ভাষা বিচার 

করলে দেখ। যাঁয় যে, পদাবলী ও কৃষ্ণকীর্তনের ভাঁষার কোন নাদৃশ্ত নেই। 

পদাব্লীর ভাষা “সই কে বা শুনাইল শ্যাম নাম” আর কৃষ্ণকীর্তনের 
ভাষা-_ “কে না বাশী বা এ বড়ায়ি কালিনী নই কৃলে”। দেখা যায় এখানে 

ভাষার পার্থক্য অনেক । তবে কৃষ্ণকীর্তনের পদে বাগ-রাগিণী ও তাঁলের 

উল্লেখ আছে। চগণ্ডীদাস নামাক্কিত পদাবলীর মধ্যেও রাগ-রাগিণীর উল্লেখ 

আছে। শ্রীরুষ্ণকীর্তনে প্রাচীন বাংলার আদি গীতিনাট্যের রূপ থাকলেও এ 

কাব্য রাগ-বাগিণী ও তাল সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ সংগীতেরই প্রতিচ্ছবি । কাবা, 

সংগীত ও গীতিনাট্যের দিক থেকে বিচার করলে শ্রীকষ্ণকীর্তন বাংল! 

সাহিত্যের এক অধুল্য সম্পদ । 

এই পুখির রূচনাকাল নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। *৬ রাখালদাম 
বন্দযোপাধ্যায়ের মতে এর রচনাকাল ১৩৫* থেকে ১৪** গ্রীস্টাবের মধ্যে । 
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আবার প্রীহনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'মহাশয়ের মতে পুঁথির ভাষা ১৪০ 

অথবা! ১৪৫৯ শ্রীস্টাবের আগে হতে পারে না।. আবার কেহ কেহ মনে করেন 

১৫০* থেকে ১৬** খ্রীন্টা্ধ পর্যন্ত পুঁথির বচর্গাকাল। কাজেই এখানেও 

সমস্যা বুয়ে গেছে। 

শ্রীকষ্ণকীর্তনে উল্লিখিত কয়েকটি ব1গের না কর! যেতে পারে, যেমন-_ 
গুর্জরী, পাহাড়ী, দেসাগ, ধান্ুষী, কেদার, মল্লার ও ভৈরবী ইত্যার্দি। এ থেকে 

বোঝা যায় যে, প্রাচীন রাগ সংগীতের ধার! শ্ররুষ্তকীর্তনে বিদ্যক্ষান ছিল। 

- চত্তীর্দাস নামাক্কিত পদদাবলীর মধ্যেও বাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে। 

পদাবলীর যে চণ্তীদদাস, তিনি পূর্বরাঁগ রনপর্যায়ের পদে সিদ্ধহস্ত বলে কথিত। 

পূর্বরাগ ভিন্ন অপর রসপর্যায়ের পদও তিনি রচন1 করেছিলেন, কিন্তু পূর্বরাগের 
পদে ছিল তাঁর বিশেষত্ব, এ কথা আলঙ্কারিকর1 বলেছেন। এদের মতে 

পদ্দাবলীর ৮গীদাস সহজ ও সরল ভাষায় বাধার মনের অভিব্যক্তি তার পদের 

মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। পদাবলীর বিষয়বন্ত হল বাঁধা-কষ্ণের প্রেমলীল!। 
চণ্তীদাস তার বাঁধাকে পূর্বরাগ থেকেই যোগিনী করে তুলেছেন, তাই তার 

পদে বাধার বর্ণনা এব্ধপ-_ 
“বিরতি আহারে বাঁডা বাস পরবে 

যেমতি যোগিনী পারা" 1". 

. দ্বিজ চণ্তীদাস 

চত্তীদাদের কাব্যে এঙ্বর্ধভাব নেই-- আছে ভাবের আস্তরিকতা। অনেকে 

মনে করেন তিনি ছুঃখের কবি, তাই তিনি পূর্বরাগ থেকেই বিরহ শুরু 
করেছেন-_ আক্ষেপাস্থরাঁগে তা বুদ্ধি পেয়ে পর্যায়ের পর পর্ধায়ে অগ্রসর হয়ে 

ভাব-সম্মেলনের আনন্দ-মুহূর্তেও বেদনাকে প্রকাশ করেছেন পদের মধ্যে, ঘ! 
অন্য কবির পক্ষে লম্ভর হত কি না সন্দেহ। তিনি বিরহক্রিইা রাধার 
অনোভাব এই ভাবে ব্যক্ত করলেন-- 

“বহুদিন পরে বধুয়া এলে । 
দেখা না হইত পরান গেলে ॥ 

ছুথিনীর দিন হ্ুখেতে গেলে | । 

মথুব। নগরে ছিলে তো! ভালো ॥ 
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এরূপ মর্মস্পর্শী পঙ্দ একমাত্র তার দ্বারাই রচিত হওয়া সম্ভব, ধিনি সে-বেদন। 

উপলব্ধি করেছেন। রাধার বেদনা যেন তারই বেদন!। এ ক্ষেত্রে বিদ্ভাপতির 

কথ। একটু উল্লেখ করতে হয়। বিছ্যাপতি বাঁধার বেদনাকে অন্থভৰ করেছেন, 

কিন্তু সে বেদনা রাধাবই, তার নয়। চত্তীদ্দাসের পদাবলী সেই হ্বায়ঙ্গম করতে 

পারে, যার প্রাণ আছে-- অনুভব আছে। তিনি আত্মবিশ্বত কবি--ভাখেন 

ঘোরে তিনি তার কাব্য রচনা করে গেছেন। কোথাও এশ্বধের ছড়াছডি নেই 

বা আড়ম্বর নেই, আছে ভাবের গভীরত1। সব দিক দিয়ে বিচা করলে তার 

কাব্যের বেশীর ভাগ পদেরই রূপ সম্পূর্ণ নয়। তবে তার কাব্যে ভাবেন 
নিবিড়তা ছিল যথেষ্ট, কিন্ত বণ স্য্টির দ্িকে কবি তেমন মনঃসংযেগ করতে 
পারেননি । একটি পর্দে তিনি লিখেছেন-_ 

“চলে নীল সাড়ী নিঙাবি নিাঁবি 

পরান সছিত মোর; ।"-, 

এইরূপ রোমান্টিক র্সাহ্ুভূতি কবি খুব অল্প জায়গায়ই প্রকাশ করেছেন । এক 

কথায় বলতে গেলে তার কাব্যে ভক্তিপ্রাণতারই জয় হয়েছে। আত্মনিবেদনের 

পদ্দে তার প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে বিশেষ ভাবে। অন্ত কবিরাও আত্ম- 

নিব্দেনের পদ রচনা করেছেন, তবে চণ্ডীদাদের আত্মনিবেদনের পদের তুপনা 
হয়না ॥। যেমন-- 

তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি 

মনে নাহি আন ভয় ॥ 

কলস্কী বলিয়া ডাকে মব লোক 

তাহাতে নাহিক ছুখ। 

তোমার লাগিয়। কলঙ্কের হার 

গলায় পৰিতে সুখ | 

সতী ব। অসতী তোমাতে বিদ্দিত 

ভাল-মন্দ নাহি জানি 

কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য দম 

তোহারি চরণ খানি ॥; 

এখানে চণ্তীদাসের রাধ! জাগতিক সমস্ত কলঙ্ক তুচ্ছ করে এগিয়ে চলেছেন। 

আত্মনিবেদনের এমন হুন্দর ভাব ও রূপ অন্ত কবিএ রচনায় বিরল । 

বড় চ্তীদাসের শ্রাকষ্ণকীর্তন ও পদাবলীর ছিজ চণ্ডীদাসের পদ উভয়ই 
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বাংল! সাহিত্যের গবের বস্ত এবং উভয় কাব্যই পাঠকদের মনে অভূতপৃধ 
আনন্দ এনে দিয়েছে, তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের. বড়ু চণ্তীদাদ ও পদাবলীর 

চণ্ডীদাসের সমস্যা আজও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। 

বিদ্যাপতি 

 বিষ্ভাপতি মিথিল! রাজসভার কবি ছিলেন ও পঞ্চদশ শতকে মিথিলার 

সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বিভিন্ন রাঁজা-বাজমহিষী সম্ধদ্ধে তিনি তার পদাবলীর 
ভণিতাঁয় উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বিষ্তাপতির জীবনকালের একট! সুস্পষ্ট 

ধারণা করু! যেতে পারে। বিদ্যাপতির জীবন ১৩৮০ থেকে ১৪৬০ পর্ধস্ত বিস্তৃত 

ছিল এরূপ অনুমান যুক্তিযুক্ত । 

বিদ্াপতির বেশীর ভাগ পদ লেখা মৈথেলি ও অবহষ্ট বা অপভ্রংশ মিশ্রিত 

ব্র্বুলি ভাষাসু। ব্রজবুলি কোন প্রার্দেশিক অঞ্চলের লিখিত বা কথ্য ভাষা 

ছিল না_ এ হচ্ছে রাঁধা-কষ্ক প্রেমের মধুর রস প্রকাশ করবার উপযোগী 
স্থললিত ভাষা, পদের মাধুর্য ও ধ্বনির চুর্ণ-ঝঙ্কার বিশিষ্ট কবিস্থষ্ট কাঁব্য ভাবা। 
খুব »স্তব বিদ্যাপতিই এই ভাষার প্রবর্তন করেন। বাংলার প্রধানতম ভাঁব- 

ধারার উৎন হচ্ছে বৈষ্ণব সাহিত্য আর বিদ্যাপতিই হচ্ছেন এই সাহিত্যের মূল 
€্রবুণার আধার । তিনি সাধক কবি হিসাবে ও মহাজন পদকর্তা হিসাবে 

স্বীকৃতি পেয়েছিলেন আর বাংলাদেশে তার সমাদর হয়েছে বেশী। অন্য কবিদের 
তুলনায় বিদ্ভাপতি মুখাত প্রেমের কবি ছিলেন এবং €মথেলি, অপভ্রংশ ও 

ব্রজবুলিতে পদ্দীবলী চন] করে বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার 
করেছেন। 

কিন্তু বিচ্যাপতি শুধু বৈষ্ণব পদ বুচনা করেননি-_ তার কুচি বিচিত্র ও 
বহুমুখী এবং পঞ্চদশ শতকে তিনি ছিলেন এক পরম বিম্ময়। তিনি বহুভাষাবিদ্ 

ও ভাষাতত্বজ্ঞ ছিলেন। সে ঘুগে তিনি যে একজন মনীষ। সম্পন্ন ও নান! 

বিষয়ে পাগ্ডিত্য সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন এ বিষয়ে কোঁন সন্দেহ নেই। 

তবু পদকর্তা রূপেই বিদ্তাপতির মুখ্য পরিচয়। তিনি তার পদের মধ্যে যে 

রস ও রূপমুগ্ধতার স্থর যোজন করে গেছেন তা চৈতগ্লোত্তর পদ্দাবলী সাহিত্যে 

অনুহত হয়েছে । বাধা-রৃষ্ণের প্রেমলীলাকে তিনি নানা স্তরে বিভক্ত কৰে 
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একটি মানবিক প্রেম কাহিনী কল্পনা করলেন এবং তার মধ্যে অধ্যাত্ম তাৎপর্ধ 
আরোপ করলেন। তার পদ্দকে অন্থসরণ করেই পরবর্তী কৰি ও আলঙ্কাঁরিকর! 
এই প্রেমকে পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, মাঁন, বিরহ প্রভৃতি বিভিন্ন পালাতে 

বিস্তস্ত করে একটি নির্দিষ্ট রস-পরিণতি দ্বিলেন এবং পদ্দাবলীর শেষে কবি তার 
নিজ মন্তব্য প্রকাশ করে নিজের নাম যুক্ত করলেন। 

বিদ্ভাপতির ভাবকল্পনার একটি বিশেধ রূপ আছে। প্রেম ও সৌন্দধের 
কবি বিদ্যাপতি। নিজ প্রতিভ] ছাড়া পরিবেশও খানিকটা তাকে সাহাষ্য 

করেছে এ বিষয়ে । বিষ্ঠাপতি ছিলেন রাঁজসভার কবি। বাজসভার পরিবে”* 

কলমুখরিত, আড়ম্বরময়, আলোকোজ্জল। তাই বিগ্যাপতির পদ সব দিক 

দিয়েই এশ্বরধমপ্ডিত। ভীর সাঁছিত্য উচ্চস্তরের। তিনি রাঁধাকে ভাবযুগ্ধা 

কিশোরী কপে অঙ্কন করে তাঁর মধ্যে প্রেমের উন্মেষ দেখিয়ে তাকে নতুন করে 
সষ্টি করেছেন । 

সংস্কৃত ও প্রাকৃত প্রেমকাব্যের এতিহ্ের উত্তরাধিকারী তিনি । বক্তব্যে, 

বীতিতে বিছ্যাপতি ভারতীয় প্রেমকাব্যের ধারাকে অন্থসরণ করেছেন। রাঁধা- 

কু্ণ পদ্দাবলী ও লৌকিক প্রেমপদাবলী ছাড়াও বিদ্ভাপতি শিবপদাবলী রচন! 
করেছিলেন । তবে পদাবলী সাহিত্যে বিগ্ভাপতি যে সমস্ত রস পায়ের পদ 

রচনা? করেছেন তার মধ্যে মাথুর” পদে তিনি এক বিশেষ স্বান অধিকার 

করেছেন। পৃবরাগ, অভিসার, মিলন ও প্রার্থন৷ প্রভৃতি পদও বিগ্ভাপতি 

স্ন্দর বুচনা করেছেন। কথিত আছে পৃবরাগ রূসপধায়ে চণ্ডীদাসই শ্রেষ্ট, 

কিন্তু আলঙ্কারিকরা এ কথাও বলেছেন যে, বিদ্যাপতি কৃষ্ণের পুধরাগ পদে 

শ্রেষ্ঠত্বের দাবী বাঁখেন। পৃবরাঁগের পদে বিগ্াপতির উতৎ্কর্ষের কারণ তার 

কবি-প্রাণের স্বাধর্ম্য, যা ভাব ছেভে রূপ, রুম ছেড়ে অর্থের দিকে ঝু কে পড়েছে। 

শ্রীক্চের পূর্বরাগ আর কিছুই নয়, তা হল রূপমুগ্ধতা। শ্রারাধার রূপে শ্রীরুষণ 
মু্ধ আর সেই বিমুগ্ধ প্রাণের উচ্ছুসিত ভাব বিদ্ধাপতি রচিত কৃষ্ণের পূর্বরাঁগ 

পদে অন্রপম সুন্দর বূপ ধারণ করেছে। পূর্বরাগ পদে বিদ্যাপতির রুষ্ণ বলছেন-_ 
“অপরূপ পেখল বাম। 

কনকলত। অবলম্বনে উয়্ল 

হরিণ হীন ছিমবীম11১*' (৬২৩) 
এখানে ব্াধিকার রূপে কৃষ্ের মুদ্ধত বণিত হয়েছে। পূর্বরাগের আর একটি 
পদ 



১৮ বাংল গানের ইতিবৃত্ত 

“গেলি কামিনী গজহু গামিনী 

বিহসি পালটি নেহার 
চরণে যাবক হৃদয়ে প'বক ্ 

দহই অক্ষ মোর”) (৬২২) 

এই পদটিতেও বিগ্যাপতি উজ্জল ও অন্রান্ত ছবি অঙ্কন করেছেন য। সে ঘুগে 
অপর কোনও কবির দ্বারা সম্ভব হয়নি। কবি এখানে উপম! ও উৎপ্রেক্ষ! 

ব্যবহার করে কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। এর পর অভিসাঁর-রস পর্যায়ের 
'শ্দ আলোচন' কব! যাক। 

বিষ্ভাপতির অভিসার বুলপর্যায়ের পদ-_ 

জলধর অন্বর কুচি পহিরাউলি 

রও সেত সারদ কর বাম ।,".. 

এই বুস পর্যায়ের পর্দে কালিদাস ও জয়দেবের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 

বিষ্ভাপতির বাধার সৌন্দর্যময়ী বপটি আমাদের কালিদাসের অভিসারিকা বা 

জয়দেবের শ্রীরাগার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিছ্য।পতির পদে বহুমূখী বিচিত্রতার 
চিত্র দেখতে পাওয়া যায় । উপরিউক্ত পদে বিদ্ভাপতি বাধার রূপ বর্ণন। 

করেছেন । যেমন-- 'রমনীকে মেঘরুচি বসন পবাইলাম_- তার বাম হস্তে 

শ্বেত কমল ও দক্ষিণ হস্তে পান শোভা বৃদ্ধি করিতেছে-_- সুন্দরী গজ গমনে 

চলিল। এং*নে কালিদাসীয় চিত্র দেখতে পাওয়া! যাচ্ছে। অভিসারের 

অপর একটি পচে নিজের মনের কথ! বাঁধার স্খীকে দিয়ে বলিয়েছেন-_ 

'মুগমদ পঙ্ক অলক! 

মুখ জন করহ তিলক ।,**" (৯৭) 

অর্থাৎ সথী রাধ!কে বলছেন-__ “অলকে মুগমদ চন্দন ও মুখে তিলক করিও ন। 

_ সুন্দর ষে পূর্ণিমার চন্দ্র, তা তিলকে শ্লান হইয়া যাইবে ।* স্বভাবতই রাধ। 

স্থন্দরী, নাজসজ্জাবু কি প্রয়োজন আছে তার? এখানে প্রন্নাধন্র অপ্রযো- 

জনীয়তার কথাট্ ব্যক্ত কর! হয়েছে । এত স্থন্দর প্রেমের পরিপূর্ণ রূপ অপর 

কবির পদে খুব কমই পাওয়া গেছে। তবে বিদ্ভাপতি ছাড় জ্ঞানদাস, গোবিন্দ- 

দাস, রায় শেখর, বাধামোহন প্রতৃতি পদকর্তাগণও অভিসাবের পদ রচন। 

করেছেন। এর মধ্যে অভিগারের পদে গোবিন্দদাস শ্রেষ্টত্বের দাবী রাখেন এ 

কথা আলঙ্কারিকরা বলেছেন। তিনি নানা বৈচিত্র্য স্ছষ্টি করে তাঁর অভিসার 
রূলপর্ধায়ের পদগ্ুলিকে একটি বিশেষ স্থানে গৌছে দিয়েছেন। যদিও 
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বিস্তাপতির পদে কল্পনার মৌলিকতা অনেক বেণী, কিন্তু চৈতন্-পরবর্ত যুগে 
কবি গোবিন্দদ্াস চৈতন্ত-জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে কাবোর মধ্যে অধ্যাত্ম- 

ভাবকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তার কাব্যে সংগীতের হিল্লোল বয়ে গেছে। 

কিন্ত বিগ্ভাপতির কাব্যে আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ পায়নি। 

“মাথুর” বসপধায়ের পদ আলোচন! করতে গেলে একথ' প্রথমেই বলতে 

হয় যে, বিষ্ভাপতি “মাথুর” বসপর্ধায়ের পদে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখেন। কৃষেের 
মথুরা গমনের পর রাধার বিরহ রূপটি বিদ্যাপতি তার মাথুবের পদে খুব সুন্দর 
পরিষেশন করেছেন । বিগ্ভাপতির বাধা বলছেন-_ 

“অৰ মথুরাপুব মাধব গেল 

গোকুল মাণিক কে হরি নিল।১."' 

এখানে বাধার বৈকল্য ভাব দেখ! দিয়েছে । তিনি বলছেন-__-যে কষ গোকুলের 

মাণিক, তাকে কে হরণ করে নিয়ে গেল? এত সুন্দর অস্তঃম্পর্শী অভিব্যক্তি__ 

এ বিষ্তাপতির এক অদ্ভুত স্ৃষ্টি। অপর একটি পদে বিষ্ঞাপতির বাঁধ? বলছেন-_ 

“এ সৃথি হামারি দুঃখের নাহি ওব 

এ ভর বার্দর মাহ ভাদর 

শূন্য মন্দির মোর”""'। 

আবার রাধা বলে উঠলেন-_- 

“কুলিশ শত শত পাঁত মোদ্দিত 

মযুর নাচত মাতিয়া”-"-। 

বিছ্যাপতির রাধা বলছেন-__ "আমার ছুঃখের সীমা নাই। এই ঘন ঘোর বর্ষার 

রাত্রি__ বর্ষার মত্ত হাওয়ায় মুর নৃত্য করিতেছে, কিন্তু আমার গৃহ শূন্য |” 

বিদ্যাপতির অপর একটি মাথুরের পদ-_ 
“অন্কুর তপন তাপে যদি জারৰ 

কি করিব বারিদ মেছে।”*"" 

এখানে বাধা! বলছেন-__ “অঙ্কুর বিকশিত হওয়াঁর সঙ্গে সঙ্গেই ঘ্দি রবি-তাপে 

দগ্ধ হইয়! যায় তখন জলপুর্ণ মেঘে আর কি করিতে পারে ? 
কবি-চিত্ত এখানে আবেগে স্পন্দিত এবং রূপ নির্মীণের অঙ্কুপম কৌশলের 

দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ব্যগুন। ধ্বনি ও অলঙ্কার সৌষ্টবে এই পদ কাব্যশ্রী লাভ 

করেছে। এর মধ্যে একটা এশ্বর্ধ ভাব আছে। 

মাথুরের পদে বিষ্যাপতি হুচ্ছেন পূর্ণতর কবি। পরিবেশ চিত্রণে ও চবিত্র 
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অস্কনে বিদ্ভাপতিব পদে বৈচিত্র্য বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। তিনি আজীবন 

সৌন্দর্য চর্চা করেছেন তাই তাঁর কাব্যের ভাববস্ত পাঠকদের আনন্দ দিয়ে 

থাকে। বিদ্যাপতি চৈতন্ত-পূর্ববর্তী কবি, তাই তার পদে রাধা-ভাবের কথা 
নেই। বাঁধার জন্ম হয়ত অন্য কবি দিয়েছেন, কিন্তু তাকে লালন করে 

যৌবন-স্বর্গে উন্নীত করেছেন জয়দেব ও বিদ্াপতি | বিষ্াপতির রাধা একেবারে 

লৌকিক । আঁলঙ্কারিকর] বলেন যে, বিষ্ঞাপতির কাব্য আলো! ও ছায়ার 
মাঝামাঝি এক অসীম রহ্ন্য বয়ে আনে । বিদ্যাপতির কাব্যে আনন ও বেদন। 

» যে ভাবে রূপাক্জিত হয়েছে তাতে তীকে সার্থক শিল্পী ও কবি বলতে হয়। 

বিরহ-কাঁব্যে অন্তান্ত বৈষুব কৰি অপেক্ষ! বিচ্বাপতির বিশিষ্টতা স্বতঃই চোখে 

পড়ে। পরবর্তী যুগের পদকারগণ তাঁকে অন্সরণ করে চৈতন্ত-ভাবকে পদের 
বিষয়বস্ত হিসাবে গ্রহণ করে বহু পদ রচন। করেছেন। 

বিশ্াপতি ভাব-সম্মেলনেরও বহু স্ন্দর পদ রচন] করেছেন। তাঁর মধ্যে 

যে অনুভূতির নিবিড়তা ছিল, তা ভাব-সম্মেলনের পদের মধ্যে প্রকাশ 

পেয়েছে। ভ]ুব-সন্মেগনের একটি পদ-_ 

“আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লু' 

পেখলু পিয়-মুখ-চন্া]। 

জীবন যৌবন সফল করি মানলু 
দশদিশ ভেল নিরদন্দ1 |+**. 

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধিকার যখন ভাবরাজ্যে মিলন হল, তখন বাঁধার মনে 

হল যে তীর জীবন যৌবন সবই সফল হয়েছে আর দশদিক প্রসন্ন হয়েছে। 
আনন্দময় ভাবলোকে এইভাবে শ্রীরাধ! ও শ্রীকৃষ্ণের মিলন ঘটেছে। 

কবি বিষ্যাপতি রচিত নানা রূসপর্যায়ের পদ বাংল! সাহিত্য ভাগ্ডারের এক 

অমূল্য সম্পদ । পদাবলী সাহিত্যে বিষ্তাপতির দান অতুলনীয়-_ তিনি নিজ 
প্রতিভা বলে নানা পর্যায়ের পদ রচন] করে গেছেন যা ভাবে, সৌন্দর্ধে পরিপূর্ণ । 
এ সমস্ত পদ রাগ ও তাল সমন্বয়ে পরিবেশিত হয়ে থাকে । এ আমাদের সংগীত 

ভাগারকে করেছে সম্দ্ধ। 



চৈতন্তদেব 

ভক্ত কবির! চৈতন্তদেবের জীবন কাহিনী অবলম্বনে যে জীবনী কাব্য রচন! 

করে গেছেন, সেই কাব্য থেকে আমর] তার জীবনের অপূর্ব কাহিনীগুলির 
পরিচয় পাই । 

বৃন্দাবনদ্ালের “চতন্ত ভাগবতে” আমর! চৈতন্তদেবের বাল্যকালের ঘটন1- 

বলীর বর্ণনা পাই আর কষ্তদাস কবিরাজের “চৈতন্তচরিতামুত+ গ্রন্থে তার 

জীবনের অলৌকিক কাহিনী ও দিব্যোন্মাদ ভাবের বর্ণন! পাই। 
শ্রীচৈতন্যের দেশ শ্রীহট্রে। তার পিতার নাম শ্রীজগন্াথ মিশ্র । বিদ্ভার্জনের 

নিমিত্ত তিনি নবদ্ধীপে বাস করতে শুরু করেন এবং সেখানেই শচীদ্দেবীকে 

বিবাহ করে থাকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। 

তাদের প্রথম সম্ভান বিশ্বর্ূপ অল্প ব্য়সে সন্গ্যাসী হয়ে যান আর অপর 

কতিপয় সন্তান শৈশবেই পরপর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে । দর্ব কনিষ্ঠ সম্তান 

দোল-পৃর্নিমার দিন জন্মগ্রহণ করেন। এই সর্ব কনিষ্ঠ সম্তানই পরবর্তী কালে 
শ্রীচৈতম্তদেব নামে অভিহিত হয়েছেন। ইনি বাল্যকালে নিমাই নামে পরিচিত 

ছিলেন এবং পরবর্তী কালে কেশবভারতীর নিকট নন্গ্যাস গ্রহণের পর 

'শ্রীকফ্চৈতন্ত* নামে অভিহিত হন। এ 'শ্রীকষ্ণচৈতন্ত' নামকেই সংক্ষেপে 

বৈষ্বভক্তব1 চৈতন্যর্দেব বলতেন । 

তার বাল্যকালের ঘটন1 “চৈতন্য ভাগবত, গ্রন্থে যা পাওয়া! গেছে তাতে 

মানবিকতার রূপটি খুব সুন্দর ফুটে উঠেছে। নিমাই শিশ্তকালে অত্যন্ত 

দুরন্ত ছিলেন এবং প্রতিবেশীদের নালিশে শচীদেবী ও জগন্নাথ মিশ্র অতা্ত 

ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। গঙ্গায় আানাধার! ন্নান শুরু করলে ছোট নিমাই জলে 

নেমে তাদের পা” ধরে টানাটানি করতেন--কখনও ব! মুখে জল নিয়ে অপরের 

গায়ে ছিটিয়ে দিতেন, আবার মেয়ের! পূজার ফল, ফুল ও চন্দন ইত্যাদি নিয়ে 

পুজা দিতে গেলে বাস্তার তাদ্দের পূজার লামগ্রী সব নিজে নিয়ে নিতেন। 
শিশ্তম্বলভ চপলত। তার মধ্যে ছিল প্রবল। বে বুদ্ধি ছিল প্রথর। তাঁকে 

বিষ্ভালয়ে পাঠানে! হলে সেখানে তিনি ক্ষুরধার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন 
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আর অতি অল্প সময়ে সব আয়ত্ত করে নেন! কৈশোরে নিজে একট] টোল 

খোলেন। এই টোলে বহু ছাত্র ছিল এবং ছাত্রদের তিনি অতি যত্ব সহকারে 
শিক্ষা দ্িতেন। 

খুব অল্পবয়সে তীর বিবাহ হয় লক্্মীদেবীর সঙ্গে, কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যে 

সেই হ্বী সর্প দংশনে মার! যান। এরপর জগন্নাথ মিশ্র দেহরক্ষা করেন। 

পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে এসে নিমাই লক্ষমীদেবীর মৃত্যু সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হন, 

কিন্তু মাতা শচীদেবীর অঙ্থরোধে ছিতীয়বার বিবাহ করেন। দ্বিতীয় পত্ীর 
সাম বিফুপ্রিয়া দেবী। 

মাত্র তেইশ বৎসর বয়সে পিতৃপিণ্ড দিতে তিনি গয়াধামে যাত্রা করেন এবং 

সেখানে গদাধবরের পাদপদ্মে পূজা নিবেদন করবার সময়ে তার অন্তর সহল! 

কফ-প্রেমে ও কৃষ-বিরহে ব্যাকুল হয়ে ওঠে । সেখানে ঈশ্বরপুরী তাকে দশাক্ষর 
গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা দেন। কিন্তু চৈতন্তদেবের মধো তখন এক উন্মত্ত ভাব 

এবং সেই ভাব নিয়েই গৃহে ফিরে যান । এই সময় থেকে তার মধ্যে এক বিরাট 

ভাবাস্তর দেখু যায়। মুখে কষ্ণনাম আর ছুই চোখে অশ্রধারা বয়ে চলেছে। 

তার এই ভাবাস্তর লক্ষ্য করে শচীদেবী শঙ্কিত হন এবং এই কারণে চৈতন্য- 
দেবকে ছিতীয়বার বিবাহ দেন বিষুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে। কিন্তু বিবাহের পরও 

তার কোন পরিবর্তন দ্বেখা যায়নি। এর কিছুদিন পর তিনি সন্গ্যাম গ্রহণের 

সিদ্ধান্ত নিলেন এবং নিজ স্ত্রী ও মাতাকে পরিত্যাগ করে কাটোয়ায় কেশব- 

ভারতীর নিকট মন্ত্রদীক্ষ। নেন। কেশবভারতী দৈব আদেশে এই নবীন 

সন্ন্যাসীর নাম দিলেন '্রীরুষচৈতন্য'। তখন তার বয়স মাত্র চব্বিশ বংসর। তার 

জীবনের বিশেষ ঘটনাবলীর মধ্যে “কাজীদলন” ও 'জগাই-মাধাই? উদ্ধার ছুটি 
স্মরণীয় ঘটন1। তিনি পরিক্রাজকের বেশে ভারতের নানাস্থানে বৈষ্ণব ধর্ম 
প্রচার করতে শুরু করলেন এবং এই উপলক্ষ্যে পুরীধামে যাত্রা করেন। 

দেখানে অদ্বৈতপন্থী বাস্থদেৰ সার্বভৌম নবীন সঙ্ন্যাসীর ধর্মমত শ্বীকার করে 

নিয়ে নিজ মত ত্যাগ করেন। 

এরপর তিনি দক্ষিণ ভারতের দিকে অগ্রসর হন। সেখানে বায় রামাননের 

সঙ্গে যিলন ঘটে ও সাধা-সাধন তত্ব সম্পর্কে আলোচন! হয়। চৈতন্ত- 
জীবনের এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । এখানে তার দিব্যোন্াদ ভাবের 

প্রকাশ পায়। এরপর পশ্চিম ভারতের কোন কোন অঞ্চলে ভমণ করেন। 

বুদদাবন থেকে ফিরে আবার পুরীধামে যান এবং জীবনের শেষদিন 
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পর্যস্ত এখানেই ছিলেন আর বেশীর ভাগ সময়ই দিবাভাবে বিভোর হয়ে 
থাকতেন। 

কবিরাজ গোম্বামী তীর গ্রন্থে বলেছেন যে, তিনি এই ভাবের বশবর্তী হয়ে 
সমূত্রের নীল জলরশিকে কৃষ্ণ ভ্রম করে তাতে ঝাপ দিতেন এবং অনেক কষ্টে 
ভক্তর! তাঁকে উদ্ধার করতেন। শেষ জীবনট। তার এই দিব্যোম্নাদ ঘোরেই 

কেটেছে। ১৫৩৩ শ্রীস্টাব্ে তিনি দিব্যধামের যাত্রী হন। তীর মৃত্যু সম্পর্কে 
কোন প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে জয়ানন্দের “চৈতন্যমঙ্গলে' তার 

তিরোধানের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। জয়ানন্দ বলেছেন তিনি ভাবের ঘোরে নৃত্য 

করতে থাকলে পায়ে ইটের টুকৃরে! বি'ধে তার জীবনাবসান হয় । আবার কেহ 
কেহ বলেন তিনি নাকি জগন্নাথের শরীবের সাথে লীন হয়ে গেছেন। তিনি 

মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বেঁচেছিলেন, কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মকে 
এমন এক উচ্চালনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যা আর অপর কারও দ্বার] সম্ভব 
হয়নি। তার আবির্ভাবে বাংলাদেশ তথ] ভারতে সাহিতা ও সংস্কৃতির এক 
অপূর্ব পরিবর্তন ঘটে । মধাযুগীয় বাংল! সাহিত্য যে উৎকর্ষ লাভ করেছে তার 
প্রধান উৎস শ্রীচেতন্তদেব । তিনিই নগর-সংকীর্তন ও নাম-কীর্তনের প্রবর্তক 
এবং তার জীবনের বিচিত্র ভাঁবকে অবলম্বন করে পরবর্তী কবিগণ অপূর্ব নব 
পদ রচনা করেছেন। কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থে উল্লেখ কর। হয়েছে যে, 

€চতন্তদেব তার ভক্তদের নিয়ে নাম-কীর্তনে মেতে থাকতেন এবং কীর্তনের 

সময় চৈতন্তদেবের মধ্যে নান? ভাবের সমাবেশ হত। প্রত্যক্ষদর্শার। এ সমস্ত 

ভাঁবকে অবলম্বন করে তীদের পদের মধ্যে চৈতন্তদেবের বিভিন্ন ভাবের 

ছবি অঙ্কন কবেছেন। “ঠচতন্তচব্িতামুত» গ্রন্থের মতান্রসারে রাধা-কৃষ্ণের 

মিলিত বিগ্রহই শ্রীগৌরাঙ্গ | 
কথিত আছে শ্রীরু্ণ তার তিনটি ইচ্ছা পূর্ণ করবার অভিগ্রায়ে শচীদেবীর 

গৃহে জন্মগ্রহণ করেছেন নিমাই রূপে । তাই তিনি অস্তবুকৃষ্ণ বিঃবাঁধা রূপে 

অর্থাৎ অন্তরে কৃষ্ণ ও বাইরে রাঁধাভাঁব নিয়ে কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হয়ে 

থাকতেন । এই রাধাভাবে ভাবিত চৈতন্তদেবের রূপই পরবতী বৈষ্ণব কবিদের 

পদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। গোবিন্দদ'দ তার পদ্দে এই ভাঁবের ছবি 
অঙ্কন করেছেন, যেমন-__ 

“চল ঢল কাচা অঙ্গের লাবণি 

অবনী বহিয়। যায় 



২৪ বাংল। গানের ইতিবৃত্ত 

ঈষত হাসির তরঙ্গ হিলোলে 

মদন মুরছা যায়" *. 

এখানে গোবিন্দদাস রাধাভাঁবের এক চমৎকার ছবি অঙ্কন করেছেন । গোবিন্দ- 
দাস এই ভাবের আব একটি ছবি অঙ্কন করেছেন অপর একটি পদে, যেমন-_ 

“নীরদ নয়নে নীর ঘন পিঞ্চনে 

পুলক মুকুল অবলম্ব।”.., 

গোবিন্দ্দাস ভিন্ন জ্ঞানদাস, ছ্বিজ চণ্তীদাসেবুও বহু পদ আছে এই ভাবের উপর 

ভিত্তি করে। চেতন্যদেৰ পিতৃপিগ দিয়ে গয়াধাম থেকে ফিবে আপবার পর 

রাধাভাবে সমাহিত হয়ে থাকতেন, তারই প্রকাঁশ ঘটেছে পরবতী যুগের 
কবিদের পদের মধ্যে । চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর পদাবলী সাহিত্য বিশেষ 
উৎকর্ষ লাভ করে এবং বৈষ্ণব পদকর্তারা আধ্যাত্মিক ভাঁব, নানা উপমা, 
উৎপ্রেক্ষা ও ছন্দ প্রয়োগ করে পদ্গুলির মাধুধ বৃদ্ধি করেছেন। প্রাক্-টৈতন্তযুগে 

জয়দেব, বিদ্যাপতি ও বড় চণ্তীদাদ রাধা-কৃষ্ণের অবলম্বনে সুন্দর সব পদ রচন! 
করেছেন, কিন্তু পরবতী পদকারের! তাদের পদ্দে অধ্যাত্মভাব আরোপ করে 

চৈতন্তদেবের বাঁধাভাবটি ফুটিয়ে তুলেছেন । এই সমস্ত পদাবনী বাংলা দাহিত্য 
ভাগারের এক অমূল্য সম্পদ এবং বাংলাদেশের সংগীত জগতেও এ সমস্ত 

পদ্দাবলী মহামূল্যবান 

এখানে একটা কথ উল্লেখা যে, চৈতন্যদেব তার নাম-কীর্তনের মধ্যে রাগ- 

রাগিণী ব্যবহার করেছেন। তিনি শিষ্যদের যে কীর্তন শিক্ষা! দিতেন তাও 

রাগ দমদ্বিত। পরবর্তীকালে পদাবলী কীর্তনেও এ রূপ রাগ ব্যবহৃত হয়েছে। 

এ সমস্ত পর্দাবলী আমাদের বাংল সংগীত ভাগারের এক বিশিষ্ট সম্পদ্দ। 

বৈষ্ণব পদাবলী 

পদাবলী” শব্ের উৎস হল জয়দেবের “মধুর কোমল কাস্ত পদাবলী” 
থেকে । বৈষ্ণব তত্বের বিষয়বস্ত নিয়ে যে কাব্য বা পদ রচিত হয়েছে তাকেই 

“বৈষ্ণব পদাবলী” আখ্যা দেওয়া হয়েছে । পদাবলী কাব্য বুঝতে হুলে প্রথমেই 
সমগ্টিগত বৈষ্ণব ভাবকে চিনতে হবে। “বৈষ্ণব পদাবলী”র বিয়বন্ হল 

রাঁধা-কষ্জের প্রেমলীলা। পদাবলী" প্রাক-চৈতগ্তযুগে রচিত হলেও “টৰষ্ণব 
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পদ্দাবলী” বলতে যা বোঝায় তা উৎকর্ষ লাভ করেছে চৈতন্ত-পরবর্তা যুগে । 
প্রাকৃ-চৈতন্তযুগের পদাবলী সম্পর্কে কিছু আলোচন! করা যেতে পারে। 

প্রাক্-ঠৈতন্তযুগের পদাবলী সাহিতোর পদকর্তাদের মধ্যে প্রথমেই 
তিনজনার নাম উল্লেখ করতে হয়-_জয়দেব, বড়ু চণ্তীদ্ান ও কবি বিষ্ভাপতি। 
জয়দেবের গীতগোবিন্দ' পদাবলী সাহিত্যের এক বিশিষ্ট সম্পদ । এই কাবোর 

বিষয়বস্ত হল রাধা-কৃষ্ণ মিলনলীল1। গীতগোবিন্দে যে রাসলীল1 বণিত 

হয়েছে তা পরাবলী সাছিত্যের এক পরম বিন্ময়। 

জয়দেবের রাধা বিলাস-কলা নিপুণ, প্রগলভা রূপলাবণ্যময়ী ৷ কৃষ্ণদর্শনে 

মু্ধ হয়ে রাধা আকুল ভাবে শ্রীরুষ্ণের সন্ধান করছেন__-অপর দিকে শ্রীরুষঃ 
ব্রজবধূগণের সঙ্গে বাসলীলায় রত। শ্রীমন্তাগবতে রাসলীলার যে বর্ণন! আছে, 
তা হচ্ছে শারদ রাস আর জয়দেবের গীতগোবিন্দে পাই বাসন্তী রাসলীলার 

কথা। জয়দেব এই বাসলীলার যে বর্ণনা দিয়েছেন গীতগোঁবিন্দে, তা 
অভিনব। গীতগোবিন্দে জয়দেব অপূর্ব ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং ছন্দ 
ব্যবহার করেছেন ত্রিপদ্দী ও পয়ার। এই কাব্য সংগীত-বঙ্কারে পরিপূর্ণ । 
বিষয়বস্ত, ভাব, ভাষা, ছন্দ ও সংগীতের ঝঙ্কার সব কিছু মিলে গীতগোবিন্ 

বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ । পরবর্তীকাঁলের কবিরা এর দ্বার! বিশেষ 
ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন । 

এব পর বড়ু চণ্তীদবাসের 'শ্রীরুষ্ণকীর্তন, কাব্যটি উল্লেখযোগ্য । এই 
কাব্যটিকে চণ্ীদ্ান নানা খণ্ডে বিভক্ত করেছেন, যেমন-_ জন্মখণ্ড, নৌকাখণ্ড, 

তাম্ুলখণ্ড, বংশীথণ্ড ও রাধাবিরহ ইত্যার্দি আরও বহু খণ্ডে। পূর্বেই উল্লেখ কর। 
হয়েছে যে, শ্রীযুত বসম্তরঞ্ন বায় বিদ্বহুল্লভ এই পু'থিটি আবিষ্কার করেন। 

এই গ্রন্থে প্রত্যেক খণ্ডেরই শেষ পত্রটি নেই তবে প্রত্যেক গান বা কবিতার 

শেষে ভণিতায় কবির নাম পাওয়া গেছে। আলঙ্কারিকর। বলেন যে, মূল 

গ্রস্থখানির মধ্যে তিনরকমের হস্তাক্ষর পাঁওয়! গেছে; যেমন-- প্রাচীন হস্তাক্ষর, 

প্রাচীন হস্তাক্ষবের অনুলিপি ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষর। গীতগোবিন্দ 
উক্তি-প্রত্যুক্তি মূলক নাট্য কাব্যের ধরনে লিখিত, তাতে নাটকীয় ঘটনার চেত্বে 
মহাকাব্যোচিত ত্বভাব-বর্ণনারই আধিক্য। কিন্তু শ্রারুষ্ণকীর্তনে নাটকীয় 

ঘটনারই প্রাধান্য বেশী। কবি রাধা, কৃষ্ণ বড়াই-এর উক্ভি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে 
নাট্যকাব্যের মতো রস ও ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন এই কবিতাগুলির মধ্যে রাগ- 
রাগিণীর উল্লেখ আছে । গীতগো বিন ষেমন নংগীতবহুল কাব্য তেমনই শ্রী - 
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কীর্তনের কবিতাগুলিও গেয়। শ্রীকুষ্ণকীর্তনের চণ্তীদাস জয়দেবের গীত- 

গোবিন্দ দ্বার! প্রভাবিত হয়েছেন । 

এরপর কবি বিগ্ভাপতির নাম উল্লেখযোগ্য । বিস্যাপতি রাধা-রুষ্ের 

প্রেমলীল! অবলম্বনে বহু পদ রচনা করে গেছেন। তার কাব্য উপমা, উৎপ্রেক্ষা? 

প্রভৃতি নান! অলঙ্কারে ভূষিত। তীর কাবো এই্বর্ ভাব প্রবল। বি্বাপতির 
পদের মধ্যেও জয়দেবের গীতগোবিন্দের ছন্দের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ 

বিষয়ে উল্লেখ কর! হয়েছে, অতএব পুনরাঁলোচনার গ্রয়োজন নেই'। 

২ বিগ্ভাপতি 'ব্রজবুলি' ভাষায় পদ রচনা করেছেন আর তার পদাবলীর ছন্দে 
জয়দেবের ছনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কবিরাজ গোস্বামীর 'ঠৈতন্ত- 

চরিতামুত গ্রন্থে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, চৈতন্তদেব গীতগোবিন্দ, 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বিদ্যাপতির পদীবলীর রস আম্বাদন করে আনন্দ লাভ 

করতেন। " 
চতন্যদেবের সময়ে গোবিন্দ আশচার্ধ নামে একজন পদকর্ত। ছিলেন বলে 

অনেকে অনুমান করেন। কারণ তার ঠৈতন্লীল! বিষয়ক পদের মধ্যে কিছু 

কিছু প্রত্যক্ষদর্শার অভিজ্ঞতার ছাপ আছে। তিনি পদের শেষে ভণিতায় 
“গাবিন্দদান+ নাম ব্যবহার করেছেন; ফলে গোবিন্দদাস ও গোবিন্দদাস 

কবিরাজের পদের মিশ্রণ ঘটেছে বলে আলঙ্কারিকব। মনে করেন । 

প্রাক্-চৈতন্যযুগের পদবলীতে রাঁধাকে লৌকিক নারিকা রূপে অঙ্কন করা 
হয়েছে, কিন্তু পরবর্তী যুগের কাব্যে পদকারগণ রাধাভাবে ভাবিত শ্রীচৈতন্ত- 
দেবের রূপ বর্ণনা করে পদ্দ রচন! করেছেন। টতন্ত-পরবর্তা যুগের পদ্রকর্তা- 

গণ প্রাক-চৈতন্তযুগের কাব্র বিষয়বস্ত গ্রহণ করলেও তাদের কাব্যে ভক্তি- 

রসের বন্তা বয়ে গেছে। এর কারণ হল চৈতন্তভাব। প্রাক্-€চতন্যযুগের 

পদকর্তাগণ তাদের কাব্যকে যেমন কতকগুলি লীল! বা খণ্ডে বিভক্ত. 

করেছিলেন, পরবর্তী পদকর্তাগণও তেমনই তীদ্দের পদীবলী কাব্যকে 
বাল্যলীলা, গোষ্ঠলীলা, পূর্বরাগ, অভিসার, মাঁন, মাথুর ও তাব-সন্মেলন ইত্যাদি 
পর্ধীয়ে ভাগ করেছেন। এ ছাঁড়া। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদও রচনা করেছেন। 

ঠচতন্ত-সমসাময়িক পদকর্তাগণের মধ্যে নরহরি সরকার, মুরারি গুপ্ত, 

গোঁবিন্দ ঘোষ, বান্থ ঘোষ, মাধব ঘোষ, গোবিন্দ আচার্ধ, নিত্যানন্া, ভক্ত 

বলরাম দাস, শিবানন্দ সেন, বংশীবদন প্রমুখের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য । 

এরা চৈতন্তভাবের প্রত্যক্ষদর্শী এবং সেই ভাবকে অবলম্বন করেও পূর্ব- 



বৈষ্ণব পদাবলী ২৭- 

সুরীদের ছন্দ, অলঙ্কার ইত্যাদি আহরণ করে নিজেদের পদসমূহকে অপূর্বসাজে 

সজ্জিত করেছেন। এ ছাড়া শ্রীনিবাস আর নরোত্বম ঠাকুরও বহু সুন্দর পদ 
রচনা করে গেছেন। মধাযুগে পদ্দাবলী সাহিত্য উন্নতির চরম শিখরে, 
ওঠে। 

চৈতন্ত-পরবত্তা কবিদের মধ্যে ছ্বিজ চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও 
বলরাম দাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এ ছাড়া রায়শেখরও বহু পদ্দ রচনা 
করেছেন। কধিত আছে পূর্বরাগ রসপর্যায়ের পদে ঘিজ চস্তীদাস শ্রেঠত্বের 
দাবী রাখেন। চত্তীদাসের বিখ্যাত পূর্বরাগের পদ, যেমন-_ 

“ই কে বাশুনাইল শ্যাম নাম 

কানের ভিতর দিয়! মরমে পশিল গে! 

আকুল করিল মোর প্রাণ. 

রাধা কৃফের বংশীধ্বনি শ্রবণে আকুল হয়ে উঠেছেন আর সেই আকুলতা ও 

উদ্বেল ভাব প্রকাশ পেয়েছে এই পদে। অন্থভূতির গভীরতায় ও অধ্যাত্ম 

ব্যগুনায় পদটি অতুলনীয় । চগ্ডীদাস সহজ সরল ভাষায় রাধার মনের 
অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন পদাবলীর মাধ্যমে । পুর্বরাগ রসপর্ধায়ের পদে 

চণ্তীদদাস অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হলেও অন্যান্য রসপর্যায়ের পদও 

তিনি রচনা! করেছেন। সেগুলির উৎকর্ষও কম নয । জ্ঞানদাসকে চণ্ীদালের। 

ভাবশিষ্ত বল! হয়ে থাকে । জ্ঞান দাসের পদে আছে ভাববৈচিত্র্যের আধিক্য । 

এ ছাড়া জ্ঞানদাপ কোন কোন পদে প্রসাধন কল। ও মণ্ডন কলার দ্দিকে লক্ষ্য 

দিয়েছেন। 

জ্ঞানদাস রচিত রূপান্রাগের একটি বিখ্যাত পদ এখানে উল্লেখ কর] হুল, 
যেমন-_ 

“রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর, 

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর? ।**" 

এখানে অনুভূতির তীব্রতা প্রকাশ পেয়েছে । জ্ঞানদাস ভাব, ভাব! ও ছন্দ 

দিয়ে রাধার মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন পদাবলীর মাধ্যমে । 

এরপর গোবিন্দদাসের পদের উল্লেখ করতে হয়। গোবিন্দদীঘকে 

বিষ্যাপতির ভাবশিস্ত বল! হয়। গোবিন্দদাস বাংল] ও ব্রজবুলি উভয় ভাষায়ই 
অজন্র পদ বচনা করেছেন, তবে ব্রঞ্জবুলিতে রচিত পদখগুলিই উৎরুষ্টতর |. 

গোবিন্দদান সচেতন শিল্পী--শব্ চঞ্জনে ও অলঙ্কার প্রয়োগে কুশলী ছিলেন।, 



২৮ বাংল! গানের ইতিবৃত্ত 

সমালোচকদের মতে গোবিনদান অভিসার বসপর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি। তার 

বিখ্যাত অভিসার রসপর্যায়ের পদে তিনি রাধার অভিদার যাত্রার প্রস্ততিপর্বের 
অপূর্ব চিত্র অস্কন করেছেন, যেষন-__ ূ 

£কণ্টক গাড়ি কমলম্ম পরদতল 

মঞজীর চীরহি ঝাঁপি, 

গাগরি বারি ঢারি করি পীছল 

চলতহি অঙ্গুলি চাপি ।,*.. 

এইপদটির মধ্যে রাধার অভিপার যাত্রার নিমিত্ত কঠিন কচ্ছনাধনের রূপটি 
আমরা দেখতে পাই। কৃষ্ণপকাশে পৌছাবার জন্য রাধা মাটিতে কাট! পুতে 
ও আঙিনায় জল ঢেলে পথ চলা অভ্যাস করছেন যাঁতে ছুস্তর কঠিন পথে 
অভিসার যাত্র! কালে কোন বাধার হ্প্টি নাহয়। অভিসার রূসপর্যায়ের পদে 

'গোবিনিদাস শ্রেষ্ঠাত্বের দাবী রাখলেও অন্যান্য পদও তিনি রচন! করেছেন। 
বাধাভাবে ভাবিত চৈতন্যদেবের রূপ বর্ণন1 তার পদের মধ্যে যেমনটি প্রকাশ 

পেয়েছে তার তুলন! নেই। যথা-- 

“নীরদ নয়নে | নীর ঘন সিঞ্চনে 

পুলক মুকুল অবলম্ব'*.'। 

'ঠৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগে জয়দেবের পদে এইরূপ ছন্দ লক্ষ্য করাযায়। জয়দেবের 
পদ-_- জনি জনিত গুরু | জাগব রাগক 

মায়িতমলসনিষেঘম্;। 
এরপর বলবাম দানের নাম উল্লেখযোগ্য । ইনিও চৈতন্য-পরবতী ঘুগের 

কৰি। তিনি বাৎসল্য রসের কবি। যদিও বাল্য রসপর্যায়ে রাকশেখর 

ও বংশীবদন প্রমুখ কয়েকজন পদকর্তা স্ন্দর পদ রচন। করেছেন, তবুও 

বলরাম দ্াদকেই বাৎসল্য রসপর্ায়ের শ্রেষ্ঠ কবি বলা হুয়। মাতা যশোদার 

পুত্রের নিমিত্ত যে আকৃতি তা বলরাম দাসের পদে সুন্দর ফুটে উঠেছে। 

ঘেমন-_ 

'আমার শপতি লাগে নাধাইও ধের আগে 

পরাণের পরাণ নীল্মণি”-"। 

এখানে যাতৃহদয়ের আকৃতি চষৎকাঁর অভিব্যক্তি লাভ করেছে । আবর-- 

বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বাম তাগে 

শীদাম সুদান তার পাছে। 



টব পদাবলী ২৯ 

তুমি তার মাঝে ধাইও সঙ্গ ছাড় না হইও, 

মাঠে বড় রিপুভয় আছে 1.-. 

এখানে পুত্রের শুভাশুভের চিস্তায় মাতৃহদয় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে--এই ভাবটি 

ব্যক্ত করেছেন বলরাম দাস তাত পদের মধ্ো। মা যশোদার এখানে 

আত্মবিস্বত অবস্থা । সকলেই শিশু, কিন্তু মা! যশোদ! চান সকলের মাঝখানে 

যেন কৃষ্ণ থাকে, তাঁহুলে বিপদের সম্ভীবনা কম। পুত্রের জন্য মাতার এই 

্বার্থপরতার মধ্যে একট! মধুর ভাব আছে যা অনিবচনীয়। 

বৈষ্ণব পদদাবলীর কথা আলোচনা করতে গেলে স্বীকার করতেই হবে যে, 

প্রাক্-চৈতন্তযুগ অপেক্ষা গৌড়ীয় বৈষ্ণব যুগেই বৈষুব পদাবলী সমধিক 
মনোহর রূপ পরিগ্রহণ করে পাঠকদের সম্মুথে আবিভূ্ত হয়েছে। এই যুগের 

পদ্দীবলীর মধ্যে রাধাতাবে ভাবিত চৈতন্যদেবের রূপটি বড়,চমৎকার ফুটে 

উঠেছে, যা প্রাক্-চৈতন্তযুগের পদ্দাবলীর মধ্যে প্রকাশ পায়নি । তখন 

1ধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাই ছিল কাব্যের প্রধান উপজীব্য বিষয়, আর পরবর্তী 

কবির] রাঁধা-কৃষ্ণের লীলাকে বিষয়বস্ত হিসাবে গ্রহণ করলেও ভাবের দিক্ 

দিয়ে যথেষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে । যুগ হিসাবে পদাবলীর ভাবের পরিবর্তন 

হয়েছে। কথিত আছে “খেতুরী” উৎসবে যে সমস্ত বৈষ্ণব একত্রিত হন, 

তাদের মধ্যে ভাবের ভিন্ন ভিন্ন রূপের জন্য এক একটি “ঘরানা”র কৃষ্টি হয়। 

যেমন_-মনোহরশাহী ঘরানার প্রবর্তন করেন নরোত্তম দাস। এক এক 

সম্প্রদায় এক একটি ঘরান! প্রবর্তন করেন। 
এ ছাড়া বৈষ্ণব পর্দা বলী ছন্দ-বৈচিত্রা সমৃদ্ধ । পদাবলী সাহিত্যে মাত্রাবৃত্ত 

বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দেরই প্রাচুরধ দেখা যায়, কিন্তু অক্ষরবৃত্ত বা তানগ্রধান 

ছন্দেরও অভাব নেই। আধুনিক যুগেও ছন্দের প্রাধান্ত পরিলক্ষিত হয়। 

আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ৰ পদাবলীর দ্বারা বিশেষভাবে গ্রভাবিত 
হয়ে 'ভান্ুসিংহের পদাবলী? রচন! করেন এবং ভণিতায় নিজেকে “ভাহুনিংহ? 

বলে অভিহিত করেন।' 

মুনলমান কবিগণও এই বৈষ্ণব ভাবসমৃদ্ধ কবিতার সংস্কার থেকে নিজেদের 

পুরাপুরি মুক্ত রাখতে পারেননি । ভাব, ভাষা, অলঙ্কার ও ছন্দে সঙ্জিত হয়ে 

পদাবলী এক অপূর্ব রূপ ধারণ করেছে এবং পাঠকবুন্দ এর রম আম্বাদন করে 

এক শ্বগ্শয় আনন্দ উপভোগ করছেন। |] 
বৈষঃব পদ্দাবলীর কাব্যমূল্য বিচার করতে গেলে এর ভাষার এন্বরধের কথা 
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উল্লেখ করতে হয়। ব্রজবুলি, সংস্কৃত মিশ্র ব্র্জবুলি, ব্রজবুলি শিশ্র বাংলা 
প্রভৃতি পদাবলীর ভাষা বৈষ্ণব পদকর্তাগণ ব্যবহার করেছেন । 

সমস্ত আলোচন! শেষে এ কথা শ্বীকার করতেই হবে ঘে, বৈষ্ণব পদাবলী 
কেবলমাত্র বৈষ্ণবীয় তত্বের রস ভাষ্ই নয়-_ কাব্য হিসাবে পর্বদেশের 

সর্বকালের পাঠকদের আন্বাদনের বস্ত আঁর বাংলার সংগীত জগতে এব দান 

'অতুলনীয়। 

কীর্তন 

শ্রীমদ্ভাগৃবতে আছে, কোঁন দেব দেবী বা মহামানবের যে যশোগাথা গান 

কর] হয়, তাঁকেই কীর্তন বলে এবং পদাবলী ভগবানের ঘশোগাঁন বলেই তাকে 

কীর্তন আখ্য! দেওয়! হয়েছে। প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মতে চর্ধাযুগ থেকে 

প্রবন্ধগীতির মধ্য দিয়ে কীর্তনের প্রকাশ ঘটেছে। 

প্রবন্ধগান সম্পর্কে শ্রীনরহরি চক্রবর্তী তার “ভক্তিরত্বাকর' গ্রন্থে বলেছেন 
যে ১১শ-১২শ শতাবাীতে প্রবন্ধগান তার আদি রূপ থেকে অভিজাত সংগীতে 

পরিবন্তিত হয়েছে । এ ছাড়া শাঙ্গদেবের বর্ণনা থেকে জান! যাঁয় যে, প্রবন্ধ- 

গানের নিয়মাবলীবর সঙ্গে কীর্তনের নিষমাবলীর মিল আছে। প্রবন্ধগাঁন 

সম্পর্কে শাঙ্গদেবের উক্তি : প্রবন্ধ গান ছয় অঙ্গ যুক্ত । এই যড়ঙ্গ হুল-_ ত্বর, 
বিরুদ, পদ, তেনক, পাট ও তাল। শ্রানরহরি চক্রবততী তার ভক্তিরত্বাকর 

গ্রন্থে বলেছেন ঘে এই যড়ঙ্বযুক্ত প্রবদ্ধগানই হুল কীর্তন। 
এখন কীর্তন সম্পর্কে কিছু আলোচন। করছি । জয়দেবের লময় থেকে 

পদাবলীর শুরু এবং যুগ ও কাল হিসাবে তা নতুন রূপ ধারণ করে চৈতন্যযুগে। 
নরোত্তমদ্ান পদাবলী কীর্তনের এক নতুন ধার! প্রবর্তন করেন। কীর্তন 
বিভিন্ন প্রকারের, যেমন-_- পদাবলী কীত্তন, পাল! কীর্তন, নগর কীর্তন ও নাম 

সংকীর্তন ইত্যার্দি। 

উচ্চাঙ্গ সংগীতের ন্ায় কীর্তনেরও ঘরান] আছে। কথিত আছে “থেতুরি 
উৎসবে? সমস্ত বৈষ্ণব মহাজনর1 একত্রিত হয়েছিলেন এবং সে সমধ থেকে 

কীর্তনের বিভিন্ন ঘরানার স্টি হয়। কীর্তনের ঘরান। প্রধানত চার রকম, 

যেমন--মনোহরশাহী, গরাহাটী, রেনেটী ও মন্দারিনী। এছাড়া ঝাড়খণ্ডী 
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নামে আর একটি ঘরানারও উল্লেখ দেখা যায়। “উচ্চাঙ্গ সংগীতে'র গ্রভাৰ যে 

কীর্তনের উপর যথেষ্ট পড়েছিল মে কথা আমরা প্রাচীন ইতিহাস থেকেই 

জানতে পারি। যেমন মনোহরশাহী ঘরানাক্ম খেয়ালের প্রভাব, গন্াণহাটী 

ঘরানায় ঞরপদের প্রভাব, রেনেটাতে টগ্পার প্রভাব ও মন্দারিনীতে ঠুংবীর 
প্রভাব বিস্তমান। কারও মতে মনোহরশাহীর প্রবর্তক নরোত্তম দাস, রেনেটীর 
প্রবর্তক শ্রীনিবাম ও গরাণহাটীর প্রবর্তক শ্যামানন্দ। আবার অন্ত মতান্ুযায়ী 

স্থানের নাম অন্ুযাঁযী পদ্ধতিগুলির নামকরণ হয়েছে । টগ্লার ছাচে যে কীর্তন 
তাকে বল! হয় চপ কীর্তন। উচ্চাঙ্গ ঞ্রুপদ্ পদ্ধতিতে যে কীর্তন গান বাঁধা 
হয়েছিল ত1 বেশ বিলম্বিত লয়ে । উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা অনুমেয় 

যে, উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাৰ কীর্তনকে বিশেষ ভাবে অন্রপ্রাণিত করেছে। 

তালের দিক থেকে বিচার করতে গেলে দেখা যায় কীর্তন গানে যত 
রকমের তাল প্রচলিত আছে, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ লংগীতেও এত রকমের তাল 
ব্যবহৃত হতে দেখা যায়নি । আলঙ্কারিকদের মতে গরাণহাটী পদ্ধতিতে 

১*৮ বুকমের তাল ব্যবহৃত হয়, মনোহুরশাহীতে ৫৪ রকমের, রেনেটীতে ২৬টি 
ও মন্দারিনীতে নটি তালের উল্লেখ আছে। বাংলার কীর্তন গানে দবচেত্ে 

বেশী তালের প্রয়োগ দেখ! যায়, যেমন-_- রূপক, যতি, তেওট, জপ, 

বড়দশকুশি, ছোটদশকুশি, দাঁশপেড়ে, ছৃঠকি, একতালী প্রভৃতি এবং আরও 
অনেক তাল। 

রাগ-রাগিণীর দিক থেকে এতে তোড়ী, কামোদ, শ্রীরাগ, পাহাড়ী, পট- 

মগ্ুরী, রামকেলি, গ্র্জরী এবং আরও বহু রাগ-রাগিণীর প্রভাব পরিলক্ষিত 

হুয়। টৈষ্ণব পদ্দকর্তাগণ কীর্তনকে নানা রসপরধধায়ে ভাগ করেছেন । বিপ্রলম্ত ও 

সম্ভোগের প্রকার ভেদে ৬৪টি রসের কথা উল্লেখ করেছেন বৈষ্ৰ পণ্ডিতগণ। 

বিগ্রল্ভ হুল পূর্ববাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং প্রবাস। আর সম্ভোগকেও 

তারা চার ভাগে ভাগ করেছেন। রসের প্রত্যেকটিকে আবার আটটি 
করে ভাগ করেছেন। এইভাবে চৌটি রসের অবতারণ। কর! হয়েছে। 

কীর্তন গানে গাচটি জিনিস ব্যবহার কর! হয় যেমন--কথা, আখর, 

দোহা, ছুট ও তুক্। উক্তি-প্রত্যুক্তি কীর্তনের ব্যাখ্যা যার দ্বারা কর! হয় তা 

হচ্ছে কথা, ছন্দোবদ্ধ কয়েকটি পদের সমস্থ হল দোহা, যা গায়কেরা ছনের 

মধ্য দিয়ে আবৃত্তি করে থাকেন। আখর দ্বার! কীর্তনের মূল কথাটি সহজভাবে 
বুঝিয়ে দবেওয়! হুয়। মূল গায়ক কীর্তনের প্রথম লাইনটি সুরে ও তালে গেয়ে 
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থাকেন এবং দোহার] তার পুনরাবৃত্তি করেন। এখানে মাথুর রূসপর্ধায়েক 

একটি কীর্তন গান ও আখরের উদাহরণ দেওয়া হল ।__ 
কীর্তন__ “প্রেম কি অঙ্কুর জাত আত ভেল 

ন1 তেল যুগল পলাশ? ''"। 

আখর-- “আহা মরিরে, হলে না হলে ন। 

_ যুগল পল্লব যেমন অঙ্কুর তেমনি রইলো”**'। 
প্রথম ছুটি লাইনের অর্থ__ প্রেমের অঙ্কুর জন্মলাভ করবার পূর্বেই বিরহের 

আতপে তা দগ্ধ হয়ে গেল। তাতে পল্লব বিকশিত হওয়ার স্থযোগ আর মিলল 

না। এই কথাটিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করবার জন্ত আখরে বলা হল-_যুগল 

পল্লব যেমন ছিল, তেমনই রইল আর তা প্রশ্ফটিত হবার সথযোগ পেল ন]। 
কীর্তনে শ্রীখোলের মাধ্যমে তালের বোল বাজানে৷ হয়ে থাকে । এ ছাড়! 

কীর্তনে করতালও ব্যবহৃত হয়ে থাকে । পদাবলী কীর্তনে নানা রসপর্ধায়েনর 

উল্লেখ আছে, যেমন-_ পূর্বরাঁগ, অভিসার, মান, প্রেমবৈচিত্র্য, মাথুর, ভাব- 

সম্মেলন ইত্যাদি, এই বিভিন্ন রসপর্যায়ে রাধার বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ 
ঘটেছে। বৈষ্ণৰ পদকর্তাদদের মধ্যে এক একজন পদ্কার এক এক রস পর্যায়ের 

পদে সিদ্ধহত্ত। আলঙ্কারিকদের মতাহ্যায়ী পূর্বরাগের পদে চণ্তীদাস, 
অভিসারের পদে গোবিন্দদাস, মাথুরের পদে বিষ্ভাপতি ও বাৎসল্যরসের পদে 

বলরাম দাস শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখেন । এ ছাড়া পদ্াবলীর ভাষা ও ছন্দের কথ! 

“বৈষ্বপদ্দাবলী'তে আলোচন। করা হয়েছে । এখানে পালাকীর্তন সম্পর্কে দু- 

একট] কথ! উল্লেখ করছি। 

পালাকীর্তনে একটা বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করবার মতো । যেমন মিলন 

গান--পূর্বরাগই হোক, মানই হোক বা বিরহই হোক, প্রত্যেক গানের শেষেই 
থাকে মিলন-_ আমলে রাধা-কৃ্ণ যে পরমপুকুষ ও পরমাপ্রকৃতির অবিচ্ছিন্ন 

অবয়ব, এই মিলনে তারই ইঙ্গিত দেয়। প্রেম উন্মার্দিনী বাঁধ! শ্ঠাম-সান্নিধ্য 

অনুভব করেন নিজের কালো কেশের মধ্যে-_ মধুর-মমূরীর কণ্ঠের নীলরঙের 
মধ্যে। তাই চণ্ীদদাস পদাবলীতে বলেছেন-_ 

“এলাইয্জা বেণী ফুলের গাথুনি 

দেখয়ে খসায়ে চুলি, 
হসিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে 

কি কহে ছু' হাত তুলি 
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এক দিঠ করি মস্কুর-মযুরী 
ক করে নিরিখনে, 

চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয় 

কালিয়া বধুর সনে ॥”*** 
রাধিকার এই যে মিলন ইচ্ছ', এ শ্রীরাধার ভক্তিরই অনুপ্রেরণা । যদিও 

পদটি পূর্বরাগের, কিন্ত চণ্ডীদাসের বাধ! পৃৰরগ থেকেই যোগিনী হয়ে বসেছেন 
আর শেষ পধন্থ মিলনেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই পদেই। 

এরপর ঠৈতন্তষুগে কীর্তন এল নতুন রূপে, নতুন রস, তাৰ ও ছন্দ নিয়ে? 

ঠত্ন্যযুগে কীর্ভনের পদ্দে বাধাভাঁবে ভাবিত টচতন্যদেবের রূপটি ফুটে ওঠে। 

€চতন্ব-পরবর্তী কালের কবিরা বাধাতাবে ভাবিত চৈতন্তরূপ ছার! 
প্রভাবিত হয়ে সেই রূপটি পদের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। চৈতন্তযুগ থেকে 

নাম-সংকীর্ভন” ও “নগর-সংকীর্তনে”র আবির্ভাব হয় এবং নগর-কীর্তন দ্বার! 

সাধারণ মানষও বিশেষ প্রভাবিত হয়েছে । নগর-সংকীর্তনের প্রবর্তক 

হিসাবে শ্রীচৈতন্তদেবের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । 

কীতন হচ্ছে ভাব ও বসযুক্ত সংগীত, ষা মানুষের মনকে বিশেষ একটি 
স্বানে নিয়ে পৌছে দেয়। কথিত আছে শ্রীচৈতন্যদ্েব কীর্তন গাইতে গাইতে 

ভাঁবে বিভোর হয়ে ব্যহাজ্ঞান শুন্ত হয়ে পড়তেন। 
মধ্যে কীর্তন গানের বহুল প্রচার ছিল নাঁ_ কেবলমাত্র কয়েকটি বিশেষ 

অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমায়িত ছিল, কিন্তু বর্তমানে কীর্তন গানের প্রচার বুদ্ধি 

পেয়েছে । এই ভগবৎ ভাব সম্বলিত সংগীত বাংলাদেশের গর্বের বস্ত-_: এ 

সংগীত আমাদের সংগীভ-ভাগ্ারকে করেছে সমৃদ্ধ । 

বিভিন্ন রসের সংজ্ঞ। 

পুর্বরাগ-_ 'রতির্ধা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শন-শ্রবণা দিজা 
তয়োরুন্মীলতি গ্রাঁজ্ৈ: পূর্বরাগঃ স উচাতে |, 

“উজ্জ্লনীল্মণিতে শ্রীপাঁদ রূপ গোম্বামী পৃবরাগ সম্পর্কে উপরিউক্ত সংজ্ঞা 

ব্যক্ত করেছেন । শ্লোকটির অর্থ এই যে, সঙ্গমের পূর্বে দর্শন ও শ্রবণাদি দ্বারা যে 

ঝতি উৎপন্ন হয়ু এবং য1 নায়ক-নায়িক। উভয়ের হৃদয়কে উন্মীলিত করে তাকে 
পূর্বরীগ বলে । শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ বাধাকে হুচক্ষে দেখেই জন্মেছিল আর 

শ্রীরাধার পুবরাগ জন্মেছিল শ্রীকৃষ্ণের বংশীধবনি শ্রবণে । শ্রুরুষ্ণকে দর্শন করবার 
তি 
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পূর্বেই শ্রীরাধার পূর্বরাঁগ জন্মেছিল আর তা ছাড়! নানাভাবে পূর্বরাগের সঞ্চার 
হয়, যেমন-_ দূতী মুখে শ্রবণে, গীতাদি শ্রবণে,. সাক্ষাৎ দর্শনে ও চিত্রপট 

দর্শনে ইত্যাদি। কথিত আছে শ্রীরুষ্ণের পূর্বরাগ পর্যায়ের পদে কবি বিগ্যাপতি 
শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখেন এবং শ্রীরাধার পূর্বরাগ পর্যায়ের পদে চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ 
পদকর্তা। তবে পদাবলী লাহিত্যে শ্রীরাধার পূর্বরাঁগেরই প্রাধান্য, অবশ্ঠ 
শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের পদের সংখ্যাও কম নয়। 

শ্রীরাধার পূর্বরাঁগের পদ-_ “নই কে বা শুনাইল শ্বাম নাম 

| কানের ভিতর দিয়! মরমে পশিল গো 

আকুল করিল মোর প্রাণ” -* ( চত্তীদাস ) 

শ্রীরুষ্ণের পূর্বরাগের পদ-_- “গেলি কামিনী গজছ' গামিনী 

বিহসি পালটি নেহারি 

চরণে যাঁবক হৃদয়ে পাৰক 

দহই অঙ্গ মোর ।;:-. ( বিদ্ভাপতি ) 

অভিসার-- নায়কের উদ্দেস্তে মন্মধ মোহিতা৷ নায়িকার যে প্রেমময় যা! 
তাকে অভিপাঁর বলে। অভিসারে নায়িকা হন সাহনিকা ও আত্মবিস্থৃতা | 

অভিপাবে যাত্রার প্রস্ততি পর্ব রাধা! অতি যত্ব সহকারে সম্পন্ন করেন। অভিসার 

যাত্রায় জাগতিক লজ্জা, সংকোচ হয় পরাভূত আর প্রাকৃতিক বাধা-বিদ্ল হয় 
উপেক্ষিত। গোবিন্দদাদ তার অভিপার পর্যায়ের পদে রাধার কৃচ্ছুলাধনের 

রূপটি খুব স্বন্দর তাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কথিত আছে অভিসারের পদে 
গোবিন্দদাঁল সিদ্ধহস্ত, তবে বিষ্যাপতিও অভিসারের বহু হুন্দর পদ বচন। 

করেছেন। 

অভিসারের পদ-- “কণ্টক গাড়ি কমলস্ম পদদতল 

মঞ্জীর চীরহি ঝাপি 

গাগরী বারি ঢারি করি পিছল 

| চলতহি অঙ্গুলি চাপি ॥৮..* ( গোবিন্দদা ) 
অথবা-- “জলধর অন্থর কুচি পহিরাউলি 

সেত সারদদ কর বাম।”**  (বিগ্ভাপতি ) 

মান-_ মান সম্পর্কে উজ্জলনীলমণি”তে বল হয়েছে__ 

'ন্েহভৃৎকষ্ঠত। ব্যাঞ্চা মাধূর্যং মানয়ন্সবম্ 
যো ধারয়ত্যদ্বাক্ষিণ্যং সমান ইতি কীর্তাতে |, 
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অর্থাৎ__ উৎকর্ষ লাভ করে যে ন্মেছ নতুন মাধুর্ধ অনুভব করায় তাঁকে "মান 

বলে। যেখানে প্রণয়, সেখানেই "মান? । কখনও স্সেহ থেকে 'মান' উৎপন্ন 

হয়ে প্রণয় হয়, আবার ন্মেহ থেকে প্রণয় উৎপক্ন হয়ে “মান? হয়। মান ছুই 

প্রকারের (১) সহেতু, (২) নির্হেতু। 

মান পর্যায়ের পদ-_ "পীত পিদ্ধন মোর তুয়া অভিলাষে 
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিঃশ্বাসে |. (জ্ঞানদাস ) 

প্রেমবোচত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ--প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হয়েও গতর 

ও একাস্তিক প্রেমের জন্য তার সঙ্গে বিচ্ছেদ্বের ভয়ে মনে যে ব্যাকুলতা! হয় 
তাকে প্রেমবৈচিত্র্য বলে। এ বিষয়ে “উজ্জল নীলমণি”তে বলা হয়েছে-_ 

“প্রিয়ন্ত লন্ত্রিকর্ষেহপি প্রেমোৎকর্ষ ত্বভাবতঃ। 

যা বিশ্লেষধিয়াত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্র্যযুচ্যতে | 
গোবিন্দদাস রচিত প্রেমবৈচিজ্যের একটি পদ এখানে দেওয়া হল-_ 

€রোদতি বাধ! শ্যাম করি কোর 

হরি হরি কাহ] গেও প্রাণনাথ মোর ॥ 

জানলু রে সথি প্রেম অগেয়ান। 
নাগর কোরে নাগরী নাহি জান ॥ 

মুরছলি নাগর মুরছলি রাই। 

বিরহে বেয়াকুল কূল না পাই |”... 

মাথুর-__ শ্রীকষ্ণের মথুরা! গমন হেতু বৃন্দাবনবাসীদের যে বির্রহ তাঁকে 
“মাথুর” বলে। অক্রুর যখন কংস নিধনের নিমিত্ত শ্রীরুষ্ণকে নিয়ে যাবার জন্য 

বুন্দাবনে পদার্পণ করলেন তখন বুন্দাবনবাসীরা শোঁকে বিহ্বল হয়ে পড়েন 

এবং শ্রীরাধাও অক্ররকে দোষারোপ করে বলেন-_ 

“নামহি অক্ুর ক্রুর নাহি যো সম 

সো আওল ব্রজ-মাঁঝী।”***  ( গোবিন্দদাঁস ) 
এখানে রাধা বলছেন নামে অক্রুর হলেও এর মতে। ক্রুর আর নেই, তাই নে 

শ্রীরুষ্ণকে মধুরায় নিয়ে যাবার জন্য এসেছে। মাধুরের পদে বিভ্তাপতি 

সিদ্ধহস্ত বলে কথিত আঁছে। এখানে বিষ্কাপতির একটি পদ উল্লেখ কর 

হল-- 
“চির চন্দন উরে হার না দেল। , 

মো! অব নদী গিরি আতর ভেলা |," 
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বিষ্যাপতি মাথুরের পছ্ রচনায় যে করুণ রসৈরু সমষ্টি করেছেন তার তুলন। 
হয় না। 

ভাবোল্লাষ বা ভাব-সল্মেলন- দীর্ঘ বিরহের পর যখন নায়িকা নায়কের 

সঙ্গে মিলনের জন্ত অধীর হয়ে ওঠে, মন আর প্রবোধ মানে না, বিরহ অসঙ্থ 

হয়ে ওঠে-_ তখন শ্রীরাধ! অন্তরে মিলন স্থুখ অন্থুভব করেন। এইরূপ অবস্থায় 

শ্ীরাধ! শ্রীকষ্ধধ্যানে তন্ময় হয়ে ভাববাজ্যে যেন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হন। 

এই মিলনের নাম ভাব-সন্মেলন। ভাব-সম্মেলনের একটি বিখ্যাত পদ-_ 
“আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লু 

পেখলু পিয়া-মুখ-চন্দ |”: (বিগ্ভাপতি ) 

পাচালী 

পাঁচালীর কথা বলতে গেলে সর্বাগ্রে স্বীকার করতে হয় যে, বাংলা- 

দেশে ব্রত-কথা পাঁচালী বহুদ্দিন থেকে প্রচলিত। প্রথমেই আমাদের মনে 

পড়ে কৃত্তিবাপের রামায়ণ পাঁচালীর কথা। রামের জীবন কাহিনী অবলম্বনে 

পয়ার ছন্দে লেখা এই পাঁচালী কথ1। পূর্বে বৃদ্ধীরা অবসর সময়ে সকলে একত্র 
হয়ে পীচালী কথ শুনতেন । একজন সুন্দর সুর করে পড়তেন, অপর সকলে 

মুগ্ধ ভয়ে শুনতেন। এক এক দেব-দেবীকে আশ্রয় করে এই পাঁচালী কথা 
রচিত হয়েছিল। 

বাড়ীর মেয়ের] লক্ষ্মীদেবীর বর লাভ করবার জন্য লক্ষ্মীর পাঁচালী কথা সুর 

করে পড়তেন। এ সব পাঁচালীর মধ্যে প্রায়ই অলৌকিক কাহিনী বিদ্যমান 
দেখতে পাওয়! যায়। কথিত আছে লম্ীদেবীর বরে সদাগরের সঞ্ডডিঙ্গা যা 

ডুবে গিয়েছিল তা আবার জলে তেসে উঠেছিল-_- সদাগর তার হারানে। সব 

কিছু ফিরে পেয়েছিল লক্ষ্মীর বরে। ্ 
কুমারী মেয়ের] মাঘমগুল ব্রতের পাচালী পড়ত। মাঘমগ্ডলের ব্রত- 

কথায় নুর্যকে দেবত কল্পনা! কর] হয়েছে এবং এঁ উপলক্ষ্যে সুর্ধের পাঁচ।লী গীত 

হুত। বাড়ীর মেয়ের! গ্রহশীস্তির জন্য শনির পাচালী ও সত্যনারায়ণের পাচালী 

পাঠ করতেন বিশেষ তিথিতে । বৈশাখ মাসে ম! মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত-কথা পাঠ 

করার রীতি আছে-_তাতে বাড়ীর অমঙ্গল দুর হয়। প্রবাদ আছে ম। চণ্তীর 
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কৃপায় বিষের নাঁড়ুও অমৃত হয়ে গিয়েছিল। এছাঁড়! মনসাঁর ভানানেও 

পাঁচালী গান গীত হত। প্রবাদ আছে মনসার বরে লক্ষিন্দর ও তার সব 
ভাইয়ের] বেঁচে উঠেছিল এৰং চাদবেণের ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে গিয়েছিল । 

এ ছাড়াও ইতু পূজা, পুণ্যি পুকুর, যম পুকুর এসব ব্রত-কথাও মেয়ে মহলে 

প্রচলিত ছিল। 

পাচালীর স্থরটি খুব মিষ্টি এবং একই স্বরে গাওয়া হয়ে থাকে আর এর 

একট] বিশে ছন্দ আছে । মাঝে এ সব ব্রত-পাঁচালী লুপ্ত হয়ে যাবার উপক্রম 

হয়েছিল, কিন্ত সৌতাগ্যক্রমে তা আবার নিজ মর্ধাদ। কতকাংশে পুনকুদ্ধ'বে 
নক্ষম হয়েছে । এ যুগেও প্রায় সব মেয়েরাই লক্ষ্মীর পাঁচালী, চণ্তী পাচালী, 
শনির পাঁচালী ও সত্যনারায়ণের পাঁচালী কথ। পড়ে থাকেন। বাড়ীর বৃদ্ধার 

আজও রামায়ণ পাঁচালী পড়েন। এ সব ব্রত-পাঁচালী কথা আমাদের দেশের 

নিজন্ব সম্পদ । 

শাক্ত সংগীত ও বৈষ্ণব গানের তুলনা 

শাক্তগীতি ও বৈষ্ণঝগীতি এই ছুই শ্রেণীর গীতই রচনা করে গেছেন তক্ত 

কবিদল। ভক্তিকে আশ্রয় কবে এই উভয় কাব্য গড়ে উঠেছে । অবশ্য বৈষ্ণৰ 

প্দাবলীর উদ্ভব শাঁক্ত পরদ্দাবলীর বহু আগে । এইজন্য শাক্ত পদদাবলীর মধ্যে 

বৈষণব কবিতার কিছু কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রাক্-চৈতন্তযুগের বৈষ্ৰ 

পদাঁবলীতে তক্তিব্সের আধিক্য দেখা যায়নি, তবে চৈতন্তের আবিভাবের পরই 

বৈষ্ণব পদাবলীতে ভক্কিরপের বন্যা বয়ে গেছে। 

বৈষ্ণব সাধক দেবতার কোমশকান্ত রূপমৃত্তির ধ্যান করেছেন আর শক্তি 
লাধকেরা কালিকার মাধুর্য স্বরূপটি চাক্ষুষ করেছেন। তবে বৈষ্ণব কবিতার 

ভাব বৈচিত্র্য ও কল্পনার অবাধ বিস্তার শাক্ত পদাবলীতে নেই। শাক্ত কবিরা 

বহু বিচিত্র ভাবরাজ্যে সঞ্চরণ করেননি । ছুই শ্রেণীর পর্দীবলীই ভক্তি রসাশ্রিত, 

তবে শাক্ত ভক্তি ও বৈষ্ণব ভক্তির মধো পার্থক্য আছে অনেক। 

শাক্তের সাধন! মাতৃভাবের আব বৈষ্ণবের সাধন] কান্তাভাবের। শ্যাষা- 

লংগীতের কবিরা উপাশ্ত দেবতাকে “মা” বলে সম্বোধন কৃরেছেন। বৈষ্ণবের 

“মধুর” বসের সাধনায় ঈশ্বর পরম প্রণয়াম্পদ আর বাঁধা এই পরমার্িতের 



৩৮ বাংল! গানের ইতিবৃত্ত 

 প্রণয়াম্পদ! ( কান্ত )। বৈষ্ণব সাধক প্রেমের পৃথেই ঈশ্বরকে সন্ধান করেছেন। 

শাক্ত কাব্যের প্রাণকেন্দ্রে জননী” আর বৈষ্ব কাব্যের মর্মকেন্দ্ে “প্রেয়সী? 
বিরাজমানা। উভয় শ্রেণীর পদাবলীর মধ্যে দ্বিতীয় পার্থক্য হল বৈষ্ণব 
কবির মধ্যে এইবরযবুদ্ধির স্পর্শ নেই, আর শাক্ত কবির ভক্তি এশ্বর্যমিশ্ | 

এরপর আমর! তৃতীয় পার্থকা দেখতে পাই রসের ক্ষেত্রে। বৈষ্ণব কাব্যে 

পাঁচটি রসের উল্লেখ আছে, যেমন-- শাস্ত, দাশ্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর । 

শাক্তের ভক্তিধার! থেকে যে কয়টি রস নিঃস্থত হয়েছে ত1 একটু স্বতন্ত্র ধরনের। 
যেমন-_ বাৎল্য, বীর, অদ্ভুত, দিব্য ও শাস্ত। বৈষ্ণব সাধকের কাছে তার 

পরমারাধ্য কোথাও প্রভু, কোথাও সখা এবং কোথাও প্রিয়তম ; আর শাক্ত 

সাধকের কাছে তার পরুমারাধ্যা কোথাও মাত1, কোথাও বা কন্তা। উভয়ের 

সাধনরীতি কয়েকটি কারণে পৃথক হয়ে পড়েছে। শাস্ভরম ৫বঞ্চব সাধনার 

প্রাথমিক অবস্থা, কিন্ত শাক্ত সাধনায় এই রূসটি পরিণত অবস্থা! অর্থাৎ শেষ 

অবস্থা । 

চতুর্থ পার্থক্য হল বৈষ্ণব সাধনাক্স প্রতীকের স্থান রয়েছে, কিন্তু শাক্ত 

সাধনায় প্রতীকের স্থান নেই। সেখানে মা ও পুত্র ভগবান আর ভক্ত-- 
মুখোমুখি দীড়িয়ে। উভয়ের সাক্ষাৎ সম্পর্ক। এতে কোনও মধ্যস্থতা 

নেই। 

আর বৈষ্ণব সাধনাক্ক শ্রীরাধার মহাভাঁব একটি মাধ্যম-_ এই মহাভাবে 

ভাবিত যেছবে সে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে-_ এ হচ্ছে বৈষ্ণব 

সাঁধকদের কথা। এই কারণে উভয়ের কাব্যের আবেদনেরও পার্থক্য আছে। 

বৈষুব কাব্যের রম যথার্থ উপলব্ধি করতে হলে বব সাধন তঙ্ত্রের সঙ্গে 

কিছুট। পরিচিত হওয়া! আবশ্তক। কিন্তু শাক্তের রচিত মাতৃভাবের কবিতা 

সাধারণে অনায়াসে হদয়ঙ্গম করতে পারে। সব শেষে কাব্যকলার কথ। 

উল্লেখ্য । 

শান্ত পদাবলীর মধ্যে কলা-সৌন্দর্য তেমন লক্ষ্য কর] যায় না, যেমনটা 
বৈষ্ণব পদ্দাবলীতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃতিমান 

পণ্তিত ব্যক্তি ছিলেন-_- সংস্কৃত সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্তের সঙ্গে তাদের বিশেষ 

পরিচয় ছিল। কাব্য রচন। করতে বদে বৈষ্ণব কবিরা এই পরিচিতির সম্পূর্ণ 
হুযৌগ নিয়েছেন। এ কথা শাক্ত কবিদের ক্ষেত্রে ততটা প্রযোজা নয়। 

কাব্যকলার দ্বিকৃ দিয়ে শাক্ত কবিতায় সুগম শিল্পকাধের অভাব পরিলক্ষিত হয়। 
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ছন্দ, অলংকার ও বাণী বিন্যাসের পারিপাট্যে বঞ্চব কবিতা এক বিশেষ স্থান 

অধিকার করেছে। এ ক্ষেত্রে প্রাক-টৈতন্তযুগের কবি জয়দেবের একটি পদ্দ 
উল্লেখ্য-_ 

পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবছুপযানম্ 

রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্ঠতি তৰ পন্থানম্।***' 

এখানে কবি জয়দেব উৎকণ্ঠিতা নায়িকার চিত্র অঙ্কন করেছেন । এ পাটি ছন্দ, 

অলংকার ও শবের চূর্ণঝন্কারে এক অভিনব রূপ ধারণ করেছে, তবে সাধারণের 

পক্ষে এর বুম আত্বা্দন করা খুব সহজ নয়। 

অপর দিকে শান্ত কবিতার মধ্যে ছন্দ-বৈচিত্র্য নেই, অলংকারের সমৃদ্ধি 

নেই এবং বাণীর পারিপাটা নেই । এখানে আছে সহজ সরল আবেদন-_- এ 

যেন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মায়ে পোয়ে কথা বলা। এ জন্য শাক্ত পদ উপভোগ 
করবার জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির তেমন প্রয়োজন হয় না, ভক্তিযুক্ত পাঠক 

মাত্রই এ কাবোর রূস আস্বাদন করতে সক্ষম হন। রামপ্রসাদদের একটি পদ 

এখানে উল্লেখ কর] হল-_ 

“কুপুভ্র অনেক হয় মা 

কুমাতা নয় কখনও, 

বামপ্রসার্দের এই আশা মা 

অস্তে থাকি পদানত।, 

এই পদটির মধ্যে আছে রামপ্রসাদের সহজ মরল আবেদন--আর এ আবেদন 

সাধারণের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম কর] কষ্টসাধ্য নয়--এ সহজবোধ্য । 

তবে শাক্ত পদাবলীতে কাব্য-প্রকাশের নতুন ভঙ্গী আমরা দেখতে পাই, 
তার কারণ অষ্টাদশ শত্তকের বাঙ্গালীর সমাজ জীবনের বিরাট পরিবর্তন । 

গ্রত্যেক যুগের সাহিত্যে ও কাব্যে সে যুগের সমাজ জীবনের ছবি প্রতিফলিত 

হয়েছে। 

প্রাক-চৈতন্য ও চৈতন্ত-পরবর্তী কালের পদাবলী লক্ষ্য করলেই বোবা যায় 

যুগের প্রভাব কতটা লক্তিশালী। প্রাক্-টচতন্তযুগের পদীবলীতে সে যুগের 

রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে, আবার চৈতন্ত-পরবর্তী 

যুগের পদাবলীর মধ্যে সে যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের চিত্র ফুটে 
উঠেছে। চৈতন্ আবির্ভাবের ফলে ঠচতন্য-পরবর্তা কালের 'পদাবলীর মধ্যে 
ভক্তির বন্ত। বয়ে গেছে। শাক্ত পদাবলীর উদ্ভব বৈষ্ণব পদ্দাবলীর বহু পরে। 



৪০ বাংল গাঁনের ইতিবৃৰধ 

শীক্ত পদাবলীতে কাব্য-সৌন্দর্ঘ তেমন পরিলক্ষিত হয় না-- সেখানে পদাবলী 
হয়েছে ভক্তিরসে মিঞ্চিত । 

সাধক কবি বামপ্রনাদ 

. বামপ্রসাদ সেন-_ শ্রীরামপ্রসাদ শাক্ত পদাবলী সাহিত্যের প্রবর্তক এবং 

শক্ত পদাবলীতে তার একট] বিশেষ স্থান আছে। কথিত আছে তদবী কপ! 

লাভ করে তাঁর ক থেকে অজন্্র সংগীত উৎসারিত হয়েছে । এ সমস্ত সংগীতের 

কিছু অংশ লিপিবদ্ধ হয়ে “প্রসাদী সংগীত” নামে খ্যাতি লাভ করেছে। তিনি 

যে সমস্ত আগমনী ও বিজয়ার গান বচন! করে গেছেন তাঁর মধো স্কোলের 

পাবিবারিক জীবনের ছবি এমন প্রত্যক্ষ গোচর আর তাঁর মধ্যে একট! 

মানবিক আবেদন এমন সুন্দর ফুটে উঠেছে, যা মাস্ষকে বাথাতুর করে তোলে 

ও তার ফলে চোখ জলে ভরে আসে। 

রাঁমগ্রসাদের পূর্বে অনেক মহাপুরুষ তান্ত্রিক সাধনায় সিক্ষিলাভ করেছেন। 

কিন্ত রামপ্রসাদ্দের সঙ্গে তাদের পার্থকা অনেক । কারণ এব পূর্বের দাধকগণ 
সাধনায় সিদ্বিলাভ করে তাঁর ফল্কে হয় গোপন বাখতেন, নয় ত সংস্কতের 

বন্ধনে তাঁকে বেধে পাঠকদের আনন্দ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন | সকলের 

পক্ষে সংস্কৃত সহজবোধা ছিল না। 

রাঁমপ্রলাদ কিন্তু তার উপলব্ধিকে ও অনুভূতিকে বাংল! ভাষার মধ্য দিয়ে 

জনসাধারণের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছেন__ তীর এই অকপণ দৎনে বাংলাদেশ 

ধন্য হয়েছে। 

ামগ্রসার্দের গানের মতো! এত সহজ সরল আব্দেন অপর কোন কবির 

গানে হুষ্ট হয়নি। রামপ্রসাদ একাধারে তক্তসাধক ও কবি! তার ভক্তির 

সম্যক প্রকাশ তার শ্যামানংগীতগুলির মধ্যে-_ এক কথায় বলা যায় বা'মপ্রসাঁদ 

'শাক্ত তরঙ্গিণী গো-মূখী? | 

১৭২০ শ্্ীস্টাব্দে হালিমহবের কুমারহট্ট গ্রামে রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। 

ইনি শৈশবে মাতৃহীন হন। তীর বিমাতা ছিল। রামপ্রসাদ ছিলেন গৃহী 

সাঁধক- স্ত্রী, পুত্র, কন্ত! নিয়ে তাঁর সংসার । 

এই পরিবারের আত্মীয়ের] শুধু যেতার বন্ধনই ছিল তা নয়, তাদের 
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প্রতি তাঁর অজশ্র ন্েহ তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। তা 
'ছাড়া কবিতার মধ্যে সমাজ ও পারিপার্থিক জীবনের বহু কথা ব্যক্ত হয়েছে । 
জীবনের বহু ছোটখাট অভিজ্ঞত] দিয়ে তিনি কাব্য রচনা করেছেন। তবে 
এই পাৰিব বন্ধনের মধ্য দিয়েই তিনি মায়ের বন্ধনের রূপটি খুঁজে পেয়েছেন । 

এই জগত্মাতার ধ্যানে মনকে সহশ্রার পন্মে নিবিষ্ট করেও তিনি সংসারকে 
ভুলে যাননি। এই বাস্তব স্থখ-ছুঃখের ছবি তার আধ্যাত্মিক সাধনার জগতে 
বৈচিত্র্য এনেছে । তাঁর নিজের জীবনের গ্লানি, দারিত্রের বাস্তব অনুভূতি 
তার গানে করুণ স্থর তুলেছে। মায়ের স্েহ, সন্তানের আত, নিম্পেষিত 
জীবনের আর্তনাদ বাপ্রসাদ্দের কবিতায় যেমন করে করুণ সবের ঢেউ 

তুলেছে এমন আর কোন শাক্ত সাধকের মধ্যে দেখা যায় না। বামপ্রসাদ 

জীবনপ্রেমিক হয়েও নিরাঁসক্ত। গৃহী হয়েও ত্যাগ-- তিনি ভোগী 
অথচ যোগী। এই সমস্ত মিলেই রামপ্রসাদের ভন্ত্রণাধন। কাব্যপাধনায় রূপ 
নিয়েছে। 

রামপ্রসাঁদ “কালিকামঙ্গল রচন1 করে পেওয়ান বাঁজকি শ্রোরের কাছ থেকে 

“কবিরঞ্জন উপাধি পেয়েছিলেন। এই কাব্যের মধা দিয়ে তার কবিত্ব ও 

সাধকতা ছুইই প্রকাশ পেয়েছে। তান্ত্রিক শব-সাঁধনার কথ! তাঁর পূর্বে অপর 
কেহ কাব্য প্রকাশ করেননি-- তিনিই এই কাঁজে সাহপী হয়েছিলেন। 

রামপ্রসার্দের শাক্ত পদাবলীতে অতি হ্থন্দর ভাবে দ্রিব্যভাবের কথ! বল! 

সছয়েছে। রাঁজসিক স্তর অতিক্রম করে ভক্ত এখানে সাত্বিক স্তরে উপনীত 

হয়েছেন। রাজপিক ভাবে অনাস্থা আর স্ুলের প্রতি বিরক্তি এই স্তরের 

শেষ কথা। 

বামগ্রমাদ বলেছেন-_ মন তোর এত ভাঁবন1 কেনে 

একবার কালী বলে বস্ বে ধানে 1+-.. 

রামপ্রসাদ “কালিকামন্গল' রচন! করেছিলেন অপরের আদেশে, কিন্তু শ্তামা- 

সংগীত বচন! করেন নিজের হৃদয়ের আবেগে, নিজের প্রাণের তাগিদে । সেই 

জন্য অন্তরের অস্তঃস্থলের আকৃতি প্রকাঁশ পেয়েছে এই গানে । এ যেন মায়ের 

সঙ্গে প্রাণে প্রাণে মনে মনে কথা বলা, সস্তান ফেমন মায়ের কাছে তার ছুঃখের 

সব কথ! বলে, তেমনই বামপ্রসাদও এখানে জগংজননী ম1 কালীর কাছে সব 
কথ! বলেছেন। এইজন্য রাম্প্রসাদের গানগুলি একান্ত ভাবে আতুভাষণ। 

এইগ্রলি আবেগে, আবেদনে, অনুরাগে, অভিমানে ও আত্মনিবেদনে তরপৃর। 
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নেই দিক দিয়ে বিচার করলে রাঁমপ্রসাদের গানগুলি গীতিকবিতাঁর চমৎকার 

নিদর্শন বলা চলে। ্ ৭ 

বামগ্রসাদের গানে তত্বও আছে। অনেকে হয়ত বলবেন এগুলি সম্প্রদায় 

গত অধ্যাত্ম সংগীত, কিন্তু রামগ্রসাদ সম্পর্কে এ কথ! প্রযোজ্য নয়। রাঁম- 

প্রসারদ্দের কবিতাগুলি আম্বাদনের জন্য বিশেষ কৌশল চাই, কারণ রামপ্রসাদের 

কবি-প্রকৃতি যে সংস্কারের মধ্যে গড়ে উঠেছিল, সেই সংস্কার ও সেই ধর্মের 

সঙ্গে পরিচয় না থাকলে তার কবিতা অর্থহীন, কবিত্বহীন বলে মনে হবে। 

একদল সমালোচক বলেন, রামপ্রপাদের ভক্তিগ্রগাঁ়তা বেদীস্ত আগমের 

গাভীর্ধে পরিপূর্ণ, আবার কোন কোন সমালোচক রামগ্রসাদের সংগীতাবলীর 

মধ্যে বৈষ্ণব বিছেষ আছে বলে মনে করেন। কিন্তু এ অভিযোগ গ্রহণযোগ্য 

নয়। যে সমস্ত সাধক সাধনার চরম স্তরে পৌঁচেছেন তাদের কাছে শৈব, 

বৈষ্ণব সব একাকার হয়ে গেছে। এই অবস্থায় সাধক সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধির 

অতীত হয়ে বলে ওঠেন-__ “কালী হলি মা রাসবিহারী 

নটবর বেশে বুন্দাবনে |" 

রামপ্রসাদের গানে এক পরম উদ্দারতার আভাস দেখা যাঁয়। বৈষণব- 

বিছ্বেষ বশে নয়, সাধকের মতোই রামপ্রসাদ কালীর কালো রূপকে কীর্তন 

করেছেন। রামপ্রসাদের গানে বিদ্বেষ নেই, প্রচারের কোন আগ্রহ নেই। 

উদার মনে বিশ্বভুবনের দিকে তাকিয়ে তিনি সব শ্তামাময় দেখেছেন। বড় 

দর্শনে যার দর্শন পাওয়া যায় না, প্রগাঢ় ভক্তির প্রাবলো তিনি তার দেহস্থ 

ষট্চক্রে তাকে আপন করে পেয়েছেন। মা-পাঁগল সন্তানের মতো তিনি মায়ের 

সঙ্গে কথ! বলেছেন-_ তার কাছে হৃদয়ের ভাঁব ব্যক্ত করেছেন । সাধন শক্তিতে 

বলীয়ান সাধক আনন্দে বিভোর হয়ে শক্তিময়ীর সন্মুখে উদ্ধত সম্ভানের মতো 

তেজ দেথিয়েছেন_: সেই হল প্রণাদদী সংগীত। প্রসাদী সংগীত মানে মায়ের 

প্রসাদে পবিত্র, নির্মল সরলতা ও আস্তরিকতায় পরিপূর্ণ ভক্তিসংগীত। 

রামপ্রসাদের কপায়ই নিপীড়িত মানব মাঁতৃচরণে তীর বেদনা নিবেদন 

করবার মতে। ভাষা খুঁজে পেয়েছে । রামপ্রসাদের সাধনায় যেন দেশবাসীর 

দেহাত্যত্তরস্থিত কুলকুগুলিনী শক্তি জেগে উঠেছে। তাই কৰি গভীর শ্রদ্ধার 

সঙ্গে বলেছেন-_ 

'ডুব দেবে মন কালী বলে 

হদ্দি রত্বাকরের অগাধ জলে।' 
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এই অপূর্ব সংগীত আজ বাংলার একাস্ত আদরের দিনিস। এই রূপে ভক্ত 

সাধক বছু সংগীত রচনা করে গেছেন। তিনি শুধু রসনষ্টা কবি নন__ তিনি 

অভয় দাতা আচার্ধও বটেন। রামপ্রসাদের “প্রসাদী” সংগীত আজ বাংলার ঘরে 

ঘরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত এবং এ সংগীত আমাদের সংগীত-ভাগ্ারের এক 

অমূল্য সম্পদ । 

সাধক কবি কমলাকাস্ত 

কমলাকাস্ত ভা্রাচার্ঘ-_ বামপ্রসাদদ সেনের পরই আর একজন বিখ্যাত 

শাক্তগীতিকার কবি কমলীকান্ত। তিনি উচ্চস্তরের কবি ও সাধক ছিলেন । তাঁর 

জন্ম কালন। গ্রামে । ব্ধমানের মহারাজ তেজসচন্দ্র কমলাকাস্তের সাধন গুণে 

আকুষ্ট হয়ে তীকে সভীকবি করে নিয়েছিলেন । কারও মতে ইনি তেজসচন্দ্রের 

গুরু ছিলেন-_- আবার কারও মতে ইনি তেজসচন্দ্রের আশ্রিত ছিলেন । 

১৮** খ্রীষ্টাব্দে কবি কাঁলন! থেকে বর্ধমান আদেন এবং বর্ধমানের নিকটে 

কোটালি নামক স্থানে তার জন্ত গৃহ নিশ্সিত হয়। পাঁধক সেখানে মাতৃযৃতি 

স্থাপন করে পঞ্চমুণ্ডের আসনে বসে সাধনা করতেন বলে কধিত আছে। এঁ 

সময়ে শোনা যায় বর্ধমানের রাজমহিষীর পুত্র গ্রতাপটাদদ কমলাকাস্তের বিশেষ 

অনুরাগী হয়ে পড়েন। শাক্তগীত রচনায় রামপ্রসার্দের পরই কমলাকান্তের 

স্বান। স্ামামায়ের প্রতি অনন্তসীধারণ ভক্তি ও আত্মনিবেদনের ভঙ্গীতে 

কমলাকান্তের পদগুলি আদরের সামগ্রী । কমলাকান্তের সংগীতে যে স্সেহ, 

যে আবার, যে মান-অভিমাঁনের সর বেজেছে তা যে কোন মানুষের মনেই 

বেখাপাত করে। 

শোন! যায় কমলাকান্ত তার সংগীতের দ্বারা দন্থ্যদের মনকেও আকর্ষণ 

করেছিলেন। রামপ্রসাদ এবং কমলাকাস্তের তুলনা করলে দেখা যায় যে, 

একজন ভাবতন্ময় আত্মহারা, আর অন্তজন সচেতন শিল্পী । রামপ্রসাদ সরল 

অনাঁড়দ্বর-_ তীর ভাবগ্রকাশে কোন রূপ বাক্চাতুরী নেই, আছে ভক্তের 

আত্মহারা ভীবতন্নয়তা। আর কমলাকাস্তের মধ্যে পাই তক্তিতাবের মধ্যেও 

শিল্পীর আত্মঘচেতনতা । তবে তার মধ্যেও বিচাঁর আছে, সংঘম বোধ আছে» 

তাই তীর পদের ছন্দমাধুরীতে শ্রুতিমধুর শববস্কারের প্রতি সহজ দৃষ্টি। 



-৪৪ বাংল। গানের ইতিবৃত্ত 

“মজিল মন ভোমরা কালীপদ নীলরুমলে' এই পদটিতে মাতৃচরণ রূপ 

কমলের মধুপানের অবস্থা বিত হয়েছে। সন্তান বলে মায়ের উপর তার জোর- 
জবরদস্তি অন্যগ্রকারের ; শক্তির নিকট তার ষে আত্মনমর্পণ, পে শক্তি যেন 
তার হাতের মুঠোয়, তাই মায়ে-পোয়ে বাদবিসন্বাদ, এত চোখরাডানি। 

কমলাকান্তের কাব্যে স্নেহের লুকোচুরি খেলা আছে, কিন্তু ত1 উদ্দাম নয়। 
তার সংগীত অনেকাংশে প্রশান্ত, তাতে বৈষবোচিত কোমলত। মাথানে। 

রয়েছে তার অন্ুযোগের মধ্যে-_ | 
জানি জানি গো! জননী 

যেন পাষাণের মেয়ে 

আমারি অন্তরে থাকো ম! 

আমারে লুকায়ে**। 

'কমলাকান্তের শাক্ত সংগীতে টৈষ্ব ভাব বেশী, কিন্তু রামগ্রলা্দে বৈষ্ণব ভাব 

কম। শক্তিসাধনার দিক থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থকা লক্ষিত হয়। রামপ্রসাদ 

সিদ্ধির যে স্তরে উঠেছিলেন, কমলাকাস্ত সেই স্তরে উঠতত পারেননি । 

রাঁমপ্রসাঁদ মাতৃপাধনার স্থুউচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলেই__ 

“এবার কালী তোঁমংয় খাব? 1". 

বলে ম্পর্ধিত ভঙ্গী প্রকাশ করেছেন, কিন্তু কমলাকাস্তের শাক্তগীতিতে এরূপ 

স্পর্ধা নেই । তবে এ কথ! স্বীকার্ধ যে, কমল!কাস্তের শাক্তগীন্তিও আজ বাংলার 

'ঘরে ঘরে রণিত হচ্ছে এবং এ মংগীতও আমাদের সংগীত-ভাগারকে সমৃদ্ধ 

করেছে। 

রামনিধি গুপু 

রাঁমনিধি গপ্ত__ নিধুবাবু নামে সর্বত্র পরিচিত। এর জন্ম ১১৪৮ বঙ্গাবে। 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে নিধুবাবুর খ্য"তি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ইনি 
বাংল টগ্প। গানের একটি নতৃন ধার! প্রবর্তন করেন। সে সময়ে কলিকাতার 

নানা অঞ্চলে মার্গ মংগীতের ৫বঠক বসত । অনেকেই বহু যত্ব করে উত্তর 

ভারতীয় ওস্তার্দি গান শিখতেন। আবার কেউ ব! হিন্দীগানকে ভেঙে বাংল! 

গান তৈরি করে গাইতেন । এবই নাম বৈঠকী সংগীত বাঁ আখরাই গান। 



রামনিধি গু ৪৫ 

অর্থাৎ কারও ঠবঠকখানায় বা আটচালার আখরায় এসব গানের চর্ড। 
হত। 

রামনিধি গুপ্ত বৈঠকী গানের একজন বড় ওস্তাদ ছিলেন। বাংলার বাইরে 
থেকে তিনি হিন্দী টগ্ল। গ'ন শিখে এসে বাংলাদেশে বাংল টগ্লা গানের 

প্রচলন করেন। টগ্পা হল হালকা চালের মার্গ সংগীত আর শোরি মিঞা 

ছিলেন হিন্দুস্থঃনী টগ্লার প্রধান উদ্ভাবক। টগ্লার ঢঙে অনেকে তক্তিমূলক 
গানও গাইত। কোন এক সময়ে এই গানের খুব কদর ছিল এবং নিধুবাবুব 

টগ্লা গান উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ 

করেছিল। টগ্পা গানের কথা উঠলেই নিধুবাবুর নাম এসে যায় আর নিধুবাবুর 

নাম করতে গেলেই টগ্প! গানকে বাদ দেওয়া যায় না। 

অধুনা টগ্প! গানের আবার প্রচলন হয়েছে এবং টগ্সার ঢডে শ্যামাসংগীত 

পরিবেশন করা হচ্ছে । টগ্প! ঢঙের কীর্তনকে ঢপ কীর্তন বলে। হিন্দী টগ্সা 

ও বাংল] টগ্লার পার্থকা এই যে, হিন্দী গানে যে ভাবে সুরের কাকুকার্ধ করা 
হয় বাংল। টগ্লা গানে ঠিক সে ভাবে কর] হয় না, তাতে নিধুবাবুর নিজগ্ব 
একট] ঢং আছে। নিধুবাবু একাধারে স্থগাঁয়ক ও স্থকৰি ছিলেন বলে তাঁর 
পক্ষে এত সুন্দর টগ্পা গান স্যটি করা সম্ভব হয়েছিল। তিনি বেশ সহজ সরল 

ভাষায় বাংলা গান রচনা! করে তাতে পাঞ্জাবী টগ্ন। গানের রীতি-নীতি 

অনুসরণ করেছিলেন । তার টগ্লা গানের তুলন]1 হয় না। নিধুবাবুর টপ্পা গানের, 

গায়ন পদ্ধতি আজ পর্বস্ত প্রচলিত আছে। নিধুবাবুর একটি টগ্লা গান-_ 

ঝি'ঝিট-_ জলদ তেতাল। 

“পিরীতি ন1 জানে সখি মে জন স্থুথী বল্ কেমনে 

যেমন তিমিরালয় দেখ দীপ বিহনে 1১... 

নিধুবাবুর গানে নান1 রাগের সমাবেশ দেখা যাঁয়। যেমন-_ কিঝিট, 

সর্ট, ইমন, ভূপালী, জয়জয়স্তী, ললিত, আড়ান! প্রতৃতি এবং অন্যান্ত আরও 

রাগ। তালের মধ্যে কাওয়ালী, টিমাতেঙালা, আড়াঠেকণ, একতাল। প্রভৃতি । 

এ ভাবে নানা রাগ ও তালের সমাবেশে নিধুবাবুর টগ্পা গান বাংল। গানের 

জগতে একটি বিশিষ্ট স্বান অধিকার করেছে। কীর্তনে যেমন টগ্লার ঢং ব্যবহৃত 

হয়েছে, তেমনি ববীন্দ্রনাথও তাঁর বহু গানে টগ্লার ঢং ব্যবহার করেছেন। টপ! 

বাংল! সূংগীতের একটি বিশেষ ধার1। উত্তর ভারতীয় টগ্নার সঙ্গে বাংল! টগ্স। 

গানকে এক ঝরে দেখবার উপায় নেই। বাংলা টপস! বাঙ্গালীর সাংগীতিক: 



৪৬ , বাংলা গানের ইতিবৃত্ত 

প্রতিভার স্বকীয় জারক রলে জারিত হয়ে উত্তর ভারতীয় টগর ধাচ-ধরন 

থেকে একটা! স্বতন্ত্র মৃত্তি লাভ করেছে। নিধুবাবুব জন্তই মূলত বাংল! টপ্লার 
এই বৈশিষ্ট্য অর্জন নম্ভব হয়ে ছ। 

দাশরথি রায় 

স্বাশরখি রা ১৮০৬ শ্রীস্টাৰে বর্ধন জেলার বাঁধমূড়। গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
পিতার অনচ্ছলতার জন্য তিনি মাতুলালয়ে লালিত হয়েছিলেন। দাঁশুবাবু 
ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও এক নীচ জাতীর স্ীলৌককে কবির দলের গাঁন রচয়িতা! 

হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। পরে মাতার অন্থরোঁধে এ কবির দল ছেড়ে দিয়ে 

গাচালী রচন। শুরু করেন। পাঁচালী রচরিতা হিসাবে দাশরথি রায় যথেষ্ট 

কৃতিত্বের পরিচয় দেন। মধ্যযুগের বিবৃতিমূলক কাব্য-কাহিনীকে পাচালী- 

প্রবন্ধ বল! হত। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি অন্থবাঁদ পাঁচালী হিসাবে গ্রহণ 
করা হত, তবে অষ্টাদশ শতকের দাশরথি রায়ের পাঁচালী ভিন্ন ধরনের | 

তিনি আধুনিক ধরনের পাচাঁলী রচনা করে মে যুগে কলিকাতা অঞ্চলে যথেই 
নাম কিনেছিলেন। পূর্বকাঁলের পাঁচালীতে স্থর ছিল পৌরাণিক আর রচনার 
অন্তর্নিহিত অর্থ ছিল তক্তি ও বিশ্বাম। কিন্তু ধাশু রায়ের মতো পাচালীকারেরা 
দেব-দেবীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেও আধুনিক সমাজ সম্পকিত ঘটন! ও রঙ্গ- 
বাঙ্গের দিকেই ঝৌক দিতেন বেশী। 

তিনি শব্ষ-কবি বলে বিখ্যাত ছিলেন। তার রচনায় শব্ধালংকারের প্রাচুর্য, 
বিশেষ করে অন্ধপ্রাস ও যমকের ছড়াছড়ি ছিল। তবে ভাবের দিক্ দিয়ে 

দ্াশরথি কাব্যকে সুন্দর করে তুলতে পারেননি, এর জন্য দায়ী তার কাব্যের 

অশ্লীলতা ও কৌতুকরম। তবে এই অঙ্গীলতা৷ তৎকালীন সমাজের. রুচির 
পরিপোষক ছিল। পৌরাণিক বিষয় ছাড়াও তিনি সেকালের সমাজের 
সামাজিক খুঁটিনাটি নিয়েও অনেক পদ রচনা করেছেন। শ্যামাসংগীত 
রচনায় দাশু রায়ের কৃতিত্ব আছে-_ সেখানে তিনি যেন হঠাৎ ধর্মগন্ভীর হয়ে 

গানগুলিতে এক আশ্চর্য বৈরাগ্য ও তক্তিপ্রুত কাতরতা ঢেলে দিয়েছেন। এই 

জন্য দাশরথি রায়ের শ্তামাসংগীত এত মর্মম্পর্শা হয়েছে। উদ্দাহরণ দ্ববূপ এখানে 

দবাশরথি রায়ের গাঁনের ছুটি লাইন উদ্ধৃত কর! হুল-_ 



গম্ভীবা ৪৭ 

“মনেরি বাসন! শ্যামা, শবাসনা শোন্ মা বলি, 

অস্তিম কালে জিহবা! যেন বল্তে পায় মা কালী কালী”. 
'্বাশরথি বায় আরাধ্য! দেবীর নাম করতে করতে শেষ নিঃশ্বান ত্যাগ করতে 

চাঁন, দে কথাই ব্যক্ত করেছেন এই পদটির মধ্যে । এখানে কবির অস্তঃম্পর্শ 

আবেদন প্রকাশিত হয়েছে, যা কি না! কেবলমাত্র ভক্ত সাধকের হারাই 

প্রকাশিত হওয়া স্ভব। দাশরথি রায়ের শ্যামাসংগীত মানুষের মনকে ম্পর্শ 

করে-এ শ্তামাসংগীত আজও জনসমাদৃত এবং এ শ্তামাসংগীত আমাদের 

লংগীত-ভাগারের এক সম্পদ । বাংল। গানের বিবর্তনের ইতিহাসে দাশু রায়ের 

রচনার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। 

গম্ভীর। 

গম্ভীর! একটি বিশেষ ধরনের লে।কসংগীত। শিবের গাজন উপলক্ক্ষ্য এই গান 

গাওয়া হয়। নীল উৎসবেরও একটি অঙ্গ হচ্ছে গভীর1। নীলপৃজার প্রথম 
দিনে হয় গম্ভীর! উৎসব। স্থান বিশেষে গম্ভীর! উত্সবের বিভিন্ন নামকরণ 
হুয়েছে। গম্ীরাকে কোথাও গাজন, কোথাও মাহী যাত্রা, আবার কোথাও 

নীলোৎমব নামে অভিহিত করা হয়েছে। পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের 

প্রায় নব জায়গাতেই এই গম্ভীর উত্সব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তবে স্থান ভেদে 

বিভিন্ন নাম বাবহৃত হয়। 

গভীর! মালদহ জেলার নিজন্ব লোকনংগীত। মালদহে গম্ভীরা উতদৰে 

মণ্ডপের সাজসজ্জা অন্যান্ত স্থানের উত্সবের সাজসজ্জা! থেকে পৃথক। এ উৎসব 

উপলক্ষ্যে পৃজাগৃহ ভিন্ন নৃত্যমণ্ডপও স্থাপিত হয়। নৃত্যসহযোগে এই গভীবা 
গান গীত হয়ে থাকে । গম্ভীর! গানের নির্দিষ্ট কোন বাগ, তাল বা হ্থবের 

সন্ধান মেলে না, তবে বর্তমান দিনে শিল্পীর] প্রাচীন সংগীতভিত্তিক হ্থরারোপ 
করে থাকেন আর তাতে রাগের সন্ধানও কিছু কিছু পাওয়। যায়। 

এই গানের বিষয়ৰস্ত বাস্তব জীবনের দুঃখ বেদন]। নিয়ে রচিত। গম্ভীর! 

গানের একটি নমূন1 এখানে দেওয়া হল-_ 
€প্যাটেতে ভাত নাই ও শিব গোলাতে নাই ধান, 

কি দিয়া বাচাব ও শিব ছেলেপিলার জান ' 

ও বুড়া শিব দয়া! কর''.ঃ। 



৪৮ বাংল! গানের ইতিবৃত্ত 

এখানে পার্বতী ছুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন ঘে; পেটে ভাত নেই আর গে।লাতে 

ধান নেই কাজেই ছেলেপিলেদের কি করে বাঁচবেন তিনি। 
এই গানের গম্ভীর নামকরণের একট] কারণ আছে। আদিযুগে দেবগুহ 

মাত্রেরই গভীর নাম ছিল, এমন কি "চৈতন্তচর্িতামবত' গ্রস্থেও গম্ভীর! অর্থে 

দেবগৃহকেই বলা হয়েছে । আবার “গভীর” শবে পদ্মকেও বোঝায় । শিবের 

একটি নামও "গস্ভীর”, কাজেই শিবকে উপলক্ষ করে যে-উৎসব, তার 

নামকরণের কুত্রেই হয়ত এই নাম ব্যবহার কর! হয়ে থাকবে । 

বাংল! লোকসংগীতের এটি একটি বিশেষ ধারা-_ এ গানের মধ্যে বাঙ্গালী 

জীবনের বিশেষ একট] আবেদন আছে। মধ্যে এ গান লুপ্তগ্রায় হয়ে গেলেও, 

আবার এ গাপের প্রচার শুরু হয়েছে । বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলনে এখন প্রায় প্রতি 

বছর এ গানের আসর বসে। 

ঝুমুর 

ঝুমুর গান লোকসংগীতের অন্তভুক্তি। সীওতালদের মধ্যে এই গানের 
গুচলন বেশী । দলবদ্ধভাবে এই সংগীত পবিবেশন করে সাঁওতালরা । গানের 

সঙ্গে মাদল বাজে, আর যার। গায়ক তাদের পায়ে ঘুঙর বাঁধা থাকে এবং 

গায়কেরা নেচে নেচে গান পরিবেশন করে। মনে হয় সাওতালদের এ ঝুমুর 
গানই পশ্চিমবাংলার লোকসংগীতে স্থান পেয়েছে। পূর্বেকার ঝুমূর গানই 

বাংলার লোকনংগীতের সঙ্গে মিশে রাঁধা-কৃষ্ণের লীলা সহযোগে এক নতুন রূপ 

নিয়েছে । সীওতালদের মধ্যে পুকুষ ও নারী উভয়েই এই গানে অংশ গ্রহণ 

করে। পুরুষ একজন মাদল বাজায় এবং অপর গায়কের! সারি বেধে গোল 
হয়ে দাড়ায়-_ পায়ে থাঁকে ঘুডর আর পেচে নেচে গান গেয়ে থাকে । গানের 

ভালও খুব সুন্দর আর রচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে । ঝুমুর 

গানের তাঁল ভ্রুত। ছুবের কাকুকার্ধের মধ্যে একট] বিশেষত্ব আছে। অধুন। 

ঝুমুর গানের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে-_ এখন এ গাঁন এককও গাওয়া! হয়ে 
থাকে। 

আধুনিক যুগে কবি নজরুল ইসলাম বহু ঝুমুর গান রচন1 করে তাতে সুর 

নংযৌজন1 করেছেন। নজরুলের ঝুমুর গানের ছুটি লাইন উদ্ধৃত কর! হল-_ 



বাউল গান ও বাউল সাধন ৪৯ 

“নিম ফুলের মৌ পিয়ে 
বিম হয়েছে ভোমরা ঝিম্ হয়েছে ভোম্রা।১*." 

এখানে কৰি ভ্রমরের নিম ফুলের মৌ পানের কথা ব্যক্ত করেছেন। আধুনিক 
যুগের আর একটি গ।ন-_ 

“লাল নটের ক্ষেতে কে লাল নটের ক্ষেতে 

, লাল টুকটুকে বৌ যায় গো 1৮." 
এখানে কবি লাল নটে ক্ষেতের মধ্যে কল্পনায় লাল টুকটুকে বৌকে যেতে 
দেখছেন। নটে গাছের রং লাল, আর নটের ক্ষেতে সবই লাল দেখা যাচ্ছে-_ 
এক সঙ্গে নটেগাছগুলি যখন হাওয়ায় দুলতে থাকে তখন কবি তার কল্পনায় 

দেখেন লাল টুকুটুকে একটি বৌ যেন ক্ষেতের মধ্য দ্রিয়ে চলেছে । যুগের সঙ্গে 
সঙ্গে সব কিছুই বদলে যায়, তই ঝুমুর গানের বিষয়বস্তও বদলে গেছে। 

পূর্যুগে গানের বিষয়বস্ত হিসাবে বাঁধা-কুষ্ণ লীলাকে গ্রহণ করা হত, আর 
আধুনিক যুগে সাধারণ জিনিসকে বিষয়বস্ত হিসাবে গ্রহণ করে ঝুমুর গান 

রচিত হয়েছে ও হচ্ছে । বর্তমানে ঝুমুর গান পশ্চিমবাংলার লোকসংগীতেরই 

এক্ দ্িক-_ এ গান বাংলার নিজন্ব সম্পদ । 

বাউল গান ও বাউল সাধন। 

মধ্যযুগে ঈশ্বর প্রেমে পাগল এবং বাহিক ব্যাপারে উদ্ন।সীন ব্যক্তি- 
মান্রকেই “বাউল? বলা হত। চৈতন্তচরিতাষুত গ্রস্থেও এই অর্থে 'বাউল,; 

শবটি ব্যবহার করা হয়েছে । উপরি-উক্ত গ্রস্থে মহাপ্রভু নিজেকে “বাউল 
বলেছেন । বাতুল বা ব্যাকুল থেকে “বাউল' কথাটির উত্তব হয়েছে অর্থাৎ 

ঈশ্বরপ্রেমে যার! পাগল তাদেরই “বাউল” বল। হত। 
অষ্টা্দশ-উনবিংশ শতাব্দীতে একদল রহশ্তবাদী সাধক ছিলেন ধার] এই 

বাউল নামে পরিচিত ছিলেন । তাঁরা যে সমস্ত অধ্যাত্মমংগীত রচন। করেছিলেন, 

তা অষ্টাদশ শতাব্দীর পক্ষে এক বিম্ময় মনে হতে পারে । আধুনিক কালেও 

অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এই গানের বিশেষ অন্গরাগী এবং কোন কোন ব্যক্তি 

বাউলের আদর্শে একাধিক গান বেঁধেছেন । শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিকির- 
চাদ বাউলই প্রথম বাউল গানের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নিজে কতকগুলি গান 

৪ 



টি বাংলা গানের ইতিবৃত্ত 

বচন! করেছিলেন য৷ প্রশংসা! পেয়েছে । তার আদর্শে অন্তপ্রাণিত হয়ে অনেকে 

বাউল দলে যোগ দিয়েছিলেন। চি 

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে অবস্থান কালে লালন ফকিরের সংস্পর্শে আদেন 
এবং লালন ফকিরের গানের ভাব ও ভাবায় মুগ্ধ হয়ে সে সমস্ত গানের প্রচারে 

একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিক1 গ্রহণ করেন । রবীন্দ্রনাথ এই সব বাউল 
গানের আদর্শে নিজে বাউল গান রচন৷ করেন এবং সেগুলি অপেক্ষাকৃত 

আধুনিক মাজিত রূপে বিধৃত। | 
পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শান্ত্রী, অধ্যাপক মৃহম্মদ মনন্থরউদ্দিন ও ডক্টর 

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অনেক বাউল গান সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন। 

বাউল গানের কথা বলতে গিয়ে বাউল সাধনার কথা একটু আলোচন! 

কর! প্রয়োজন । একট! কথা মনে বাঁখতে হবে যে, বাউলর! কিন্তু কেবল 

গানের জন্য গান বাধেননি-- গানের মধ্য দিয়ে তারা সাধনার গুঢ় তত্ব 

প্রকাশ করেছেন। 

বাউলরা শান্তবিধি, ভেদ-আচরণ, তীর্থ-প্রতিমা, জাঁতি-পও.ক্তি মানেন 
না। মানবতাই তাদের সার কথা, তাদের একমাত্র ধ্যান ধারুণ!। তাদের 

সাধনার মূলকথা হুল প্রেম । তগবানও এই প্রেমের কাছে ধর] দিতে ব্যাকুল। 

লোকমত প্রভৃতি এই প্রেমের উন্মোচনের বাধা । তাই বাউল বলেন__ 

“তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মলজেদে 

তোমার ডাক শুনে সাই চলতে না পাই 

কুথে দাড়ার গুরুতে মরশেদে ১ 

বাউলবর। মনে করেন প্রত্যেক মাজষের মধ্যেই মনের মানুষ আছেন এবং 

তাকে আবিষ্কার করে উপলব্ধি করতে পারলেই মোক্ষ-নির্বাণ-মুক্তি। এর! 

পূজা-অর্চন1 প্রভৃতি সম্পর্কে খুবই উদ্দাপীন-_-এমন কি হিন্্-মুললমানে কোনও 

ভেদ তাত! স্বীকার করেন 'না। এদের সাধন! নির্জনে বদে কেবল 'মনের 
মানুষের? সন্ধান করা, তাই বাউলর। বলেন-- 

“তত্বে ফত্বে মন মানে না, মনের মাছ্ষ চাই-ই-চাই ।***, 

গগন বাউল কেঁদে খলেন-_ 

“আমার মনের মানুষ যে বে 

আমি কোথায় পাব তারে ।”*.* 

বাউলদের গুরু অগণিত জীবন্ত মানুষ, তাই তার! বলেন-- 
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“অনিক গুরু পথিক গুরু, গুরু অগণন, 

গুরু বলে কারে প্রণাম করবি রে তুই মন।”"*" 
এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখা যে, দরবেশ, সাঁই, কর্তাভজা, আউল প্রভৃতি 

পাধকেরাও বাউলপন্থী। 

এ হল মোটামুটি বাউল লাধনার কথা । বাউল গান সম্পর্কে বলতে গেলে 
প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, অষ্টাশ-উনবিংশ শতাব্দীর বাউলদের পরিচয় 
বড় একট! পাওয়া যায় না। এরা নিজেদের আড়ালে রেখে চলতেন, তাই 

বেশীর ভাগ বাউলের শুধু ভণিতা ছাড়া আর বিশেষ কিছু পরিচয় মেলে ন1। 
তবে এর মধ্যে দু'জন প্রধান বাউলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । একজন 

লালন ফকির ও দ্বিতীয় জন পঞ্শশাহ.। 

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বাউল সংগীতের বিশিষ্ট কবির 

দেখ! মেলে । উনবিংশ শতাব্দীর বাউল কবিদের মধ্যে লালন ফকিরের নামই 

সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। ঢাক] জেলার শানাল ফকির এবং কলাকোপার বলাই ক্ষেপার 

নাম বিশেষ পরিচিত । তাদের বচন! গভীব ও মর্মম্পশী । শিরাজ সাই লালন 

ফকিবের গুরু । তাবু রচনার মধ্যে গভীরতা, কবিত্ব ও রলব্যগুন! বিশেষ ভাবে 

লক্ষণীয় । উভয় বঙ্কের অন্ঠান্ত প্রসিদ্ধ বাউল কবিদের মধ্যে গগন বাউপ, 

গঞ্গারাম বাউল, বাঙ্গালী বাউল, জগ কৈবর্ত, পল্মলোচন, মেছেল চাদ, পাগল। 

কানাই প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । বাউল সংগীত বাউল-গুরুদের শিশ্ত- 

পরম্পরায় প্রচলিত হয়ে আসছে । 

বিশিষ্ট বাউলদের দু-একজনার গানের বিষন্ন এখানে আলোচন। করছি। 

বিখ্যাত বাউল লালন ফকিরের গান যে আধুনিক শিক্ষিত সমাজে প্রপিদ্ধি 
লাভ করেছিল তার মূলে ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ও উদ্চোগ । 
কারণ তিনিই লালন ফকিরের গানে মুগ্ধ হয়ে এ গানের প্রচার করেন ও 

সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। কবি তার অক্সফোর্ড বিশ্ববিচ্ালয়ে প্রদত্ত 

“রিপিজিয়ন অব ম্যান” বা-“মাজষের ধর্ম নামক “ছিবার্ট লেকচারস”-এ বাংলার 

বাউল শল্বদ্ধে সবিশেষ আলোচনা করেন। এই আলোচনায় লালন শাহ 

ফকিরের গান ত্বভাবতই একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। 

লালন ফকির সম্বন্ধে বল। হয় যে, তিনি হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করেও কোন 

দৃবহূর্বিপাকে পড়ে এক মুসলমান দম্পতির গৃহে আশ্রয় লাভ করেন। 
মুসলমান স্বীলোকটিকে লালন “মা” সম্বোধন করতেন। লালন পরে নিজ গৃহে 
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ফিরে গেলে তার সমাজ তাকে গ্রহণ করতে চায় না। তখন তিনি আবার 

ফিবে আমেন সেই মুললমান দম্পতির গৃছে তিনি ফকিরী ধর্ম গ্রহণ করে 
লালন শাহ নামে পরিচিত হন। তিনি কোথাও ভাবের বশে রাধা-কষেের 

কথা বলেছেন আবার কোথাও গৌরাঙ্গ বিষয়ক গান রচনা! করেছেন কারণ 

তিনি বাউল ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে তার অনেক হিন্দু শিষ্য ও ছিল। 

রীতি-পদ্ধতি অনুসারে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বক্কে মনে হয় ন। 

লালন ফকিরের রচিত গৌবাঙ্গ ভাবের গান 1১... 
“ও গৌরের প্রেম রাখিতে সামান্য কি পারবি তোরা, 

কুলশীল ত্যাগ করিয়ে হতে হবে জ্যান্তে মরা 1১:-- 

কখনও স্থফী ভক্তির বশে বলেছেন-_ 

“নবীর অঙ্গে জগৎ পয়দা হয়, 

সেই যে আকার কি হুলতার কে করে নির্ণয় ।”*.. 

আবার মনের মাছষের কথায় বলেছেন-_- 

“বল কি সন্ধানে যাই সেখানে 

মনের মানুষ যেখানে, 

আধার ঘরে জ্বলছে বাতি দিবারাঁতি নাই সেখানে ।”-." 

এবপর পঞ্জশাহের গানের উল্লেখ করতে হয়। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে 
গুদ্ধাচাঁর মেনে চলতেন। তার গানগুলি অধ্যাত্মচেতন। ও কাব্যের দিক থেকে 

লালন ফকিরের গানের চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না| তার একটি 

বিখ্যাত গান উদ্দাহরণ ম্বরূপ দেওয়া হল-_ 

“শুধু কি আল্লা বলে ডাকলে পরে 

পাবি ওরে মন-পাগেলা, 

যে ভাবে আল্লাতাল! বিষমলীল। ব্রিজগতে করছে খেলা । 

কত জনে জপে মাল! তুলসীতলা, 
হাতে ঝোলে জপের ঝোল, 

আর কত জন হুরি বলে মারে তালি, নেচে গেয়ে হয় মাতেলা ।*... 

এই গানের মধ্যে বাউল গানের মুল তত্বটি খুব সুন্দর কবে বল হয়েছে। 

এখানে বাউল কবি বলছেন যে, গৌড় ছিন্দু মুসলমান শান্তর গুরাণ, কোরাণ 

হাদিস মিলিয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করে, কিন্তু স্বরূপ-মানুষ বা মনের মাহষের 

কথা এ ভাবে জানা যায় না। 
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পঞ্খশাহ, সন্ধে সে রকম তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি । তবে লালন ফকিরের 

কবিত্ব সম্পর্কে মানুয যে রকম আগ্রহান্থিত, পঞ্রশাহু, সম্বন্ধে দে রকম নয়। 
অবশ্ঠ নিরপেক্ষ বিচারে পঞ্জশাহ, বাউল ছিসাবে লালন ফকিরের চেয়ে কোন 

ংশে কম ছিলেন ন1 বলে গুণীজন বলেছেন । 

বর্তমানে বাউল গান জনসাধারণের মনে একটা! বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। 

বাঁউল গান প্রচারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দান অতুলনীয় । তিনিই এই গানে 
আকষ্ট হয়ে নিলে এ ঢঙে বহু গাঁন রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জন্যই 

বিশেষ করে লালন ফকিরের নাম ও গান চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। 

বাউল গান অতি সহঞ্জ ও সবল ভাষায় বচিত। সাংসারিক কথাবার্তাও 

এ গানের মধ্য দ্রিয়ে প্রকাশ পেয়েছে-- তবে এর মধ্যে রয়েছে একটা অধ্যাত্ম 

ও দেহতত্ব বিষয়ক গভীরার্থ। দাঁধারণ মানব অবশ্ত সেগুলি ঠিক বুঝতে পারে 
না, তবে সাধক সম্প্রদায়ের কাছে সেগুলির মর্ম অজ্ঞাত নয়। 

দেহতত্ ও অধ্যাত্ম বিষয়ক বাউল গান বাংলার এক নিজন্ব সম্প্দ। কি 

তাবে, কি ভাবায়, কি তত্বকথায়, কি সাহিত্যিক উৎকর্ষে বাউল সংগীত 

আমাদের দেশে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে--এমন কি ন্দূর ইউরোপও 
এই বাউল গাঁনকে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছে। বাংলার এই লোকসংগীত 

আজ পাশ্চাত্যের বছ দেশে এক আলোড়ন হ্্টি করেছে। 

ইউরোপ-আমেরিকার একাধিক দেশ বাংলার এই লোকসংগীত শিল্পীদের 

আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে গেছে এবং বাউল গান সেখানকার শ্রোতাদের বিশেষ 

ভাবে আকর্ষণ করেছে। তার! এই বাউল গান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন এবং বাউল 

শিল্পীদের প্রচুর নম্মান প্রদর্শন করেছেন। বর্তমান যুগের বাউল গানের 
শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ করে পূর্ণদাস বাউলের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

তিনি বহুবার বিদ্বেশ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছেন এবং সেখানকার শ্রোতৃবৃন্দকে 

অপার আনন্দ দিয়েছেন তার বাউল পংগীতের মধ্য দিয়ে। সম্প্রতি পূর্ণদাস 

বাউল আবার ইউরোপ. সফর করে ফিরেছেন-- এবারও নিয়ে এসেছেন 

জয়মাল্য । বিদেশের শ্রোতার বাউল গানের সর আয়ত্ত করার খুব চেষ্টা 

করছেন। 

বাউল গান হুল ভাবপ্রধান এবং এই গান একতাঁর। যন্ত্রের সাহায্যে নৃত্য 

নহযোগে পরিবেশিত হয়ে থাকে । বাউল গানে ছন্দোবৈচিত্ত্য আছে। এ 

গানের মধ্যে নাথঘোগীদের ভাব ও ভাষার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 
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বাউল গান ধারা পরিবেশন করেন-তীদের ক উদাত্ত আর তীর! প্রাণ 
খুলে গলা ছেড়ে আসরে দাড়িয়ে গান পরিবেশঈন'করেন। কোন কোন বাউল 
পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নেন এবং সঙ্গে একতাঁর! বাঁজিয়ে গাঁন পরিবেশন করেন। 
কেউ কেউ তার সাথে কোমরে বীয়! বেধে নেন। লোকাস্তরিত নবীনদাস 
বাউল ( পূর্ণর্দাস বাউলের পিত! ) এই প্রক্রিয়ায় গান পরিবেশন করতেন। সব 
কিছু মিলে বাউল গান আজ পর্বজনসমাদূত। এই লোকসংগীত আমাদের 
সংগীত ভাগ্ডারের এক অমূল্য সম্পদ । বহু শিল্পী এই লৌকসংগীত পরিবেশন 
করে শ্রোতাদের আনন্দ দিয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ বাউল সম্পর্কে বলেছেন-_ 
"লোক সাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস 

করিনে।” 

কবিগান 

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে কবিগানের উদ্ভব হয়। এসব গানের 

গায়কর্দের কবিওয়াল। ব1 কবিয়াল বল! হয়ে থাকে । গ্রামে কবিগানের বিশেষ 

আদর ছিল, শহরেও আদর কম ছিল ন1। পুরাতন কলিকাতার ধনী সম্প্রদায় 
এই গীতিশাখার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, মহারাজ নবকৃষ্ণ তাদের অন্যতম । 

সেকালের ধনী সম্প্রদায় সন্ধ্যাকালে নিজ নিজ মজলিশে কবিগানের আমর 

বসাতেন। কবিগানের আসরে বহু লোক সমাগম হত। কবিওয়ালাদের শিক্ষা- 

দীক্ষা বিশেষ কিছু ছিল না, কিন্তু এদের উপস্থিত বুদ্ধি ও সহজাত কবিত্ব- 
শক্তিকে প্রশংসা না করে পাবা যায় না। কবিওয়ালারা সভায় দাড়িয়ে মুখে 

মুখে গান রচন1 করে তাতে স্থর যোজনা করে গাইতেন, আর সেই গানের 

পান্টা জবাব অপরু পক্ষ সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিতেন। এই ভাবে কৰির 

লড়াই চলত। কবি-যু্ধে রুচি ও শীলতার বালাই ছিল না এবং গানগুলি 
অনেক স্থলেই কুরুচিপূর্ণ ছিল, কিন্তু ধনী সম্প্রদায় এ সব কুরুচিপূর্ণ গান খুব 

উপভোগ করতেন। এসব আসরে প্রথমে ঠাকুর-দেবতার বন্দন। দিয়ে শুরু 

করে পরে কবিওয়ালার। ঠাকুর-দেবতা ফেলে রেখে নান। অনুপ্রান্ ও যমকের 

চমক লাগিয়ে গ্রকাশ্ত আসরে অতি অঙ্গীল প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন আর চূড়াস্ত 

অঙ্গীল জায়গায় এলে তাদের ঢোল কামিও সজোরে বেজে উঠত। 
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ধনী পৃষ্ঠপৌষকের! জয়ী পক্ষকে বাহবা! দিতেন ও প্রচুর টাকা কড়ি খেলাত 

দিতেন । দরিদ্র কবিওয়ালাদের ভাগ্যে সে সময় নান! মুল্যবান জিনিস জুটে 

ঘেত। কবিওয়ালাদের বিশেষ শিক্ষা-দীক্ষা না থাকলেও উপস্থিত বৃদ্ধি, 
পুরাণাদি সম্পর্কে জ্ঞান, ভাষা ও ছন্দের জ্ঞান, আর সর্বোপরি সংগীতে অসাধারণ 

দখল ছিল। 

কবিওয়ালাদের মধ্যে হরেকুষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী (হুরু ঠাকুর ), নৃসিংহ ঠাকুর, 

গৌঁজল] গুই, ভোলা ময়রা, বাঁম বন্থ, নিতাই বৈরাগী, বামস্থন্দর স্যাকরা, 

বূপটাদ পক্ষী, মধু কান, এ্যান্টনী ফিরিক্ষি প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
এ'দের মধ্যে রাম বন্থ, হুরু ঠাকুর কিছুটা! অভিজাত কবিওয়াল! ছিলেন। ঈশ্বর 

গুপ্ত ও দাশবি রায় কবির দলের গান বাধতেন | প্রাচীন কবিওয়াল1 হিসাবে 

গৌঁজলা গুইয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এ'র। সব পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত 

কবিওয়ালা। আধুনিক কালে পশ্চিমবঙ্গের কবিয়ালদের মধো শেখ গোমাঁনি 
দেওয়ান (যুর্পিদাবাদ ) ও লগ্ষোদর চক্রবর্তী ( বীরভূম )-র নাম স্থপরিচিত। 

পশ্চিমবঙ্গ কবিগানের মূলকেন্দ্র হলেও পূর্ববঙ্গেও কবিগানের আসর বসত। 

পূর্ববঙ্গের কবিওয়ালাদের মধো মৈমনসিংহের রামু মালী, ফরিদপুরের 

নারায়ণ বালা ও বাজেন্দ্র, বরিশালের বিজয় দৃর্ত, নকুল ও গঙ্গামণি দাপী এবং 

ভিপুরার হবি আচার্য ও বিলাঁসিনী দাঁপী বিশেষ উল্লেখযোগ্য । নাম থেকেই 

দেখা যাচ্ছে, পূর্ববঙ্গে কেবল পুরুষ কবিয়ালই ছিল না কোন কোন 

জায়গায় মেয়ে কবিয়ালেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যেত। যেমন ত্রিপুরার বিলাপিনী, 

বরিশালের গঙ্গামণি, পল্মাবতী প্রভৃতি । 

পূর্ববঙ্গে কবিব আসর বসত খোল! মাঠের মাঝখানে শামিয়ানা খাটিয়ে। 

শচে পাতা হত সতবঞ্চি, হো গল] অথবা মাদুর । দেখতে দেখতে সারা 

চত্তরট1 মানুষের ভিড়ে জমজমাট হয়ে যেত। প্রথমেই বলা হয়েছে যে, এ 

আসরে জবাব ও প্রতিজবাবের মাধামে কবির লড়াই বা ভর্জা শুরু হত। কবি- 

গানে কোনও বাধাধর] কাহিনী থাকে না। কবির দলের যে মূল কবিয়াল, 
তাঁকে কোন কোন অঞ্চলে সরকার”? বলে। কবিগাঁনে ঢোল আর কানি হল 

প্রধান বাঁজনা। কবিয়ালর]। প্রতিপক্ষকে জব্দ করবার অভিপ্রায়ে ব্যক্তিগত 

কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে গান শুক করেন এবং এতে যে কোন ধরনের অশ্লীল 

কথা ব্যবহার করতে কিছুমাত্র ছিধা করেন না অর্থাৎযে কোন উপায়ে 

প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করাই লক্ষ্য । গান ছাড়া ছু" পক্ষের ঢোলের “লহরা”ও 
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চলে। কবিগাণেব মধ্যে কবিয়ালর! যত রকৰ অন্প্রাদ ওঘমকইব্যবহার 

করুন না কেন যতক্ষণ পর্যন্ত উভদ্রপক্ষের লড়াই না বাঁধে ততক্ষণ আদ্র জষ্ষে 

না। লড়াইয়ের পর যে পক্ষ জয় লাভ করে তাদের তাগো প্রচুর পুরস্কার 
জুটে যায়। 

মেকালে কবিগানের আমর খুবই বলত, কিন্তু মাঝে এ আনবের কথা 

সাধারণে যেন ভুলে যেতে বমেছিল। কিন্তু কবিগানের উপর বাঙ্গালীর একট! 
স্বাভাবিক মমতা বোধ আছে, তাই কবিগান লুপ্ত হয়ে যাবার পথে গিয়েও 

আবার নিজ মরা] পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে । এ গান বাঙ্গালীর নিজন্ব 

সম্পদ। কবিয়ালদের কবিত্ব শক্তিকে প্রশংম1 না করে পাবা যায় না। উচ্চ 

শিক্ষা লাঁত না করেও এর] মুখে মুখে গান রচন! করে তাতে সুর যে।জন। 

করে আসরে গাইতেন আর তাতে সকলেই বিমুগ্ধ হত। কবিগান বাংলার 

লোকপংস্কৃতির এক বিশিষ্ট অঙ্ক। 

সাগিগান 

পূর্ববঙ্গে সারিগান সর্বত্রই গ্রচশিত। পূর্ববঙ্গে নৌক1 বইচের প্রতিষোগিতা 

হয় বর্ধাকালে কোন উৎনব উপলক্ষ্যে আর সেই উপলক্ষ্যে যে গান গীত হয় 

তাকে সারিগান বলে। মাঝির নৌকা] চালাব'র সময় বৈঠার তালে তালে যে 
সব গান গাইত তা নাব্বিগানের পর্ধায়ে পড়ে। বর্তমানেও এই সব গান 

মাঝির] গেয়ে থাকে । 

সারিগানের কোন মূল কবি থাকেন না__ ম|ঝির1 পল্লীকবিদের রচিভ 

গানই গেয়ে থাকে । এ সব গানের বিষয়বস্ত হল নৌকা, নদী ও জল, তবে 
রাধা-কৃষ্ণের লীলা! অবলম্বন করেও গান রচিত হয়ে থাকে | এই শ্রেণীর গানকে 

“নৌকাবিলাল” পরধায়ে ফেলা হয়। করুণ ভাবের প্রাধান্তও সারিগ(নে পরি- 
লক্ষিত হয় । এই গানেব স্থরের গতি খুব দ্রুত এবং সুরের দিক্ দিয়ে ভাটিয়ালী 

গানের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। সারিগানে তালের বৈচিত্র্য আছে। গায়কদের 

গাইবার ভঙ্গির উপব ভাটিয়ালী ও সারিগানের পার্থক্য নির্ভর করে। সারিগান 

বহুজনের সম্মিলিত ক-দংগীত। পারিগানের একটি নমুন! দিই। 
নৌকাবিলাসের গান-_ 
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“আরে ও কানাই পার করে দে আমারে, 

আজিকার মথুরাঁর বিকিদান করিব তোমারে । 

তুমি ত সুন্দর কানাই তোমার ভাঙ্গা না, 

কোথায় রাখবে দইয়ের পশবা, 

কোথায় রাখবে পা ।+**. 

এটি রাঁধা-রুষ্ণ লীলার নৌকাবিলান সম্পকিত গান, একে সারিগান বলে ধরে 
নেওয়া হয়েছে। তবে বাইচের প্রতিযোগিতায় মাঝির] বৈঠার তালে তালে 

যে গান গাইত সেই গানই হচ্ছে প্রকৃত সারিগান। সাবিগানে রাগ-বরাগিণী 

ও তালের উল্লেখ আছে। একটি সাব্বিগানের নমুনা 

“জয় দে লে ঝামের মা তোর গোপাল আইল ঘবে 

ধান্ত ছুর্বা বরণ কুলা দে লো৷ এঁ গলুয়ের কপালে |. 

বাইচের প্রতিযোগিতায় যার জয়ী হয় সে সব নৌকার মাঝিরা নিজের গ্রামে 

ফিরে যাবার সময় এই ধরনের গন গাইত। এই গানের মধ্যে গ্রামীণ সমাজের 

প্রাণপ্রাচুর্ধ ও প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ পুরস্ক(র মাতৃন্মেহ লাভের জন্য আবেগ খুব 

ক্ন্দর প্রকাশিত হয়েছে । এ লব গানে পূর্ববঙ্গীয় ভাষা! বেশী ব্যবহৃত হয়েছে । 
অনেকের মতে ছাদ পেটানোর সময় যেগান গাওয়া হয়ে থাকে তাকেও 

সারিগান পর্যায়ে ফেল! যায়। ছুইঘ্বেব সুরের নৈকট্াযই এরকম ভাববার 

কারণ। সাবিগান লোকলংগীতের এক বিশিষ্ই শাখা আর বাংলার এক 

নিজন্ব সম্পদ | 

জারিগান 

সারিগানের মত জারিগানও দলবদ্ধ ভাবে গাওয়ার রীতি আছে। বীর ও 
করুণরসের মিশ্রণে এই. গান রচিত হয়েছে এবং ময়মনসিংহ জেলায় এ গান 
বিশেষ ভাবে প্রচলিত ।. জারিগান নৃত্য সহযোগে পরিবেশন করা হয় এবং 

একজন মূল গায়েনের পরিচালনাধীনে অন্তান্ত গায়ক দলবদ্ধ হয়ে ঘুঙ়ব পায়ে 
নাচতে নাচতে এগিয়ে যায়। 

যূল গায়েন কাহিনীর ধারা-বিবরণ দেঁন গানের মাধ্যমে আর অপর 
গায়কর। ধুয়া ধরেন। জারিগান মুসলমানদের অতিপ্রিক্ঘ। কারবালার 



৫৮" বাংল! গানের ইতিবৃত্ত 

যুদ্ববৃত্তাস্তকে বিসয়বস্ব হিসাবে গ্রহণ করে জারিগান রচিত হয়েছে । যেমন-- 

“আরে হোসেন কান্দে, কান্দে হোসেন পানি হাতে লইয়া, 

কলেজ] অঙ্গার হইল পানির লাগিয়া! রে-এ-এ।১,*" 

হজরত ইমাম হোসেনের মর্মীস্তিক হত্যার কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই গান। 
এখানে করুণ রসের সার্থক প্রকাশ | পূর্ববঙ্গে সাধারণত এই গান গাওয়। 

হত দুগাপুজা উপলক্ষো। নবয়ীর দিন দেশের সাধারণ হিন্দু ও মুমলমান 

সব দ্বলে দলে বিভক্ত হযে ছুর্গামগ্পে উপস্থিত হয়ে জারিগান গাইত। "জারি, 

শব্দটি হচ্ছে ফারসী--এর অর্থ বিলাপ | এই গানের মধ্য দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে 

একটা আত্মীয়তার সুর বেজে উঠত । তখন মুঘলমান সম্প্রদায় হিন্দুদের 

উৎসবে উপস্থিত হয়ে আনন্দ উত্সবের ভাগীদার হত। জারিগানের স্থর খুব 

সুন্দর এবং এর মধোো সরল কাব্যভাঁব ও সরসতা প্রকাশ পায়। জাবিগান 

লোকসংগীতের আর এক দিকৃ। এ গানের বিষয়বস্তর মধ্যে কারবালার যুদ্ধ- 

কাছিনী ছাডাও আছে দেহতব, আধ্যাত্মিকতা, ছুর্গা কিংবা অপর কোন 

দেব দেবীর প্রসঙ্গ অথবা পুরাতন বাজপরিবার সংক্রান্ত কোন করুণ ঘটন]। 

জারিগানও মাঝে লুপ্ত হয়ে যাবার মতে] হয়েছিল, গুণীজন আবার জাবিগানের 

পুনঃগ্রচারের উদ্ধম শুকু করেছেন । 

'ভাটিযালী 

বাংল! পল্লীগীতির অন্তত এই ভাটিয়ালী গান। সাধারণত এই ধরনের গান 
মাঝির! নদীপথে গেয়ে থাকে ৷ এ গানের মধো আছে আত্মসমর্পণ ও আত্ম- 
নিতরতার আকৃতি। মান্ষ যখন নিজেকে একান্ত এক। মনে করে, তখন 

সে সমস্ত অন্তর দিযে তগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করে-_-প্রকাশ করে নিজ 

অন্তরের বেদন1। মাঁঝি নদীর বুকে নৌক1 ভাসিয়ে দিয়ে ভাটার টানের উপর 
নিভর করে একান্তে গেয়ে ওঠে 

“মন মাঝি তোর ঠৈঠ নেরে 

আমি আর বাইতে পারলাম না, 

আমি জন্মাবধি বাইলাম তরী রে 
তরী ভাইটায় ছাড1 উদ্গায় না।*., 



ভাটিয়ালী ৫৯ 

এ গানটির মাধ্যমে মাঝি ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এখানে 

মাঝি তার দেহকে তরীর সঙ্গে উপমিত করে বলতে চেয়েছে যে, তার দেহতরী 

জীর্ণ এবং সংসারের ঘাত-গ্রতিঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, তাই তার দেহতরী সংসার 
রূপ বিরাট সমুন্রে আর চলতে পারছে না--সে আজ অক্ষম। 

ভাটিয়ালী গানের কথা ও স্থর মীনুষের মনকে উদাস করে তোলে । আর 

এর মধ্যে ভাবের গভীরতাও আছে, তাই অন্তান্য পল্লীগীতি থেকে ভাটিয়ালী 

গান একটু পৃথক ধরনের | নদ-নদী দিয়ে পরিবেষ্টিত বাংপাদেশ--নদীর পারে 

সুখ-ছুঃখ বিজড়িত কুটারসমূহ দণ্ডায়মান। নদী কখনও এই সব কুটারকে 

অতলে তলিয়ে দেয়, আবার নদীই ধরণীকে করে তোলে শাস্ত ও শশ্যশ্যামল। | 

জীবনের এই ভাঙ্গ-গড়ার সঙ্গে মাঝির যেন তাল রাখতে পারে না মাঝি 

তখন নদীর ভাটার টানে নৌকা ভাসিয়ে দিষে গান গেয়ে ওঠে, আর সেই 
গানই হল ভাটিয়ালী গান। 

পল্লীগীতির মধ্যে ভাঁটিয়ালী গানের একটি বিশেষ স্থান আছে। পূর্ববঙ্গের 
জলপথে এর সমধিক চর্চ। পশ্চিমবঙ্গে যেমন বাউল, পূর্ববঙ্গে তেমনই 
ভাটিয়াপী । তারই খানিকট। পরিবন্তিত বপ উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া! আর 
চটকা।। 

ভাটিয়ালী ও ভাওয়াইয়| গানের কথা বলতে গেলে উত্তরবঙ্গের শিল্পী 
প্রয়াত আব্বাসউদ্দীন আহমেদের কথা সবিশেষ মনে পডে। এত হ্থন্দর 

আবেগপূর্ণ ভাটিয়ালী আর ভাওয়াইয়া! গান অপর কারও কে নিঃস্থত হয়েছে 
বলে বোধ হয় না। এর পরই পৃববঙ্গের ভাটিক়ালী গানের শিল্পী শচীনদেৰ 
বর্মনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ত্রিপুরা, শ্রীহট্, আগরতল প্রভৃতি 

অঞ্চলের ভাটিয়ালী গান তার কণ্ঠে অপূর্ব আবেগমণ্ডিত হয়ে প্রকাশ 
পেয়েছে। সম্প্রতি তিনি দেহরক্ষা করেছেন। এই প্রসঙ্গে নির্মলেন্দু চৌধুরীর 
নামও বিশেষ সপ্রশংস উল্লেখের দাবী রাখে । তিনি পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে 
ভাটিয়ালী গান পরিবেশন করে আস্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর 

কণ্ঠ খুবই উদাত্ত ও বলিষ্ঠ। অমর পালও একজন স্থমিষ্ট কণম্বরযুক্ত ভাটিয়ালী 

গায়ক। 

ব্ভমান কালে ভাটিয়ালী গানের কঠবপায়ণে পূর্বেকার শিল্পীদের দরদ 
যেন কম-বেশী অলভ্য। যথার্থ নিষ্ঠার অভাব এবং নাগন্রিকতার ভেজালের 

অন্রপ্রবেশের জন্যই এরূপ হচ্ছে বলে মনে হয়। যাই হোক, ভাটিয়ালী গান 
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বাংলাদেশের এক অমূল্য সম্পদ্দ এবং এই সম্পদ খাদের সংগীত ভাগ্ারকে 

সমৃদ্ধ করেছে। স্থতরাং এর কথা ও স্থর অবিকৃপ্ত বাথ! আমাদের এক জাতীয় 

দ্বায়িত্ব । 

তরক্তা 

চর্যা থেকে শুরু করে বৈষ্ণব সাহিত্য, বাউল, পাঁচালী, কবিগান, তরজা, 
সারি, জারি, গাজন, ভাটিক্লী, মাঁলসী প্রভৃতি গানের বিবয়বস্তর মধ্যে 
বৌদ্ধ, শৈব ও শাক্ত ভাবের প্রভাব বিগ্কমান। আমর! চৈতন্যচবিভামৃতে 

“তরজা"র উল্লেখ পাই । চরিতাঁন্বতে আছে-_ 

তরজা শুনি মহাপ্রভু ঈবৎ হামিলা, 

তীর যেই আজ্ঞ! করি মৌন কবিল1।' 
এথেকে বোঝ] যায় ঘে ঠতন্যযুগেও তরজার প্রচলন ছিল। অই্াদশ 

শতাবীর আগে থেকেই ঢোল কামি সহযোগে ছডা কেটে গান করবার বীতি 

ছিল, আর এই ছভাগুলি শৈব সন্ন্যানীর! ধর্মঠাকৃর ও শিবের গাজন উপলক্ষ্যে 

পথে পথে গেয়ে বেড়াতেন। এর নাম আরা! কিংবা! তরজা। 

এর পর খেউব গানের কথ। উল্লেখ্য । খেউড় গান খানিকটা তবুজ। গানের 

পর্যায়ে পড়ে । এতে একদল অপর দলের উপর পৌষ চাপিয়ে কুৎসা প্রচার 

করত আর অপর দল তার প্রতিবাদ করে নিজের কুৎসার ভিন্ন অর্থ করত। 

গানের ভিতর দ্িয়ে তর্কে-বিতর্কে বেশ একট আনন্দের পরিবেশ স্যষ্টি হত 

খেউরে। থেউর হালক। চালের গান এবং এগান অশিক্ষিত ও অমাজিত 

লোকসমাঁজে ছড়িয়ে পড়েছিল। এর মধ্যে মার্জিত ভাষা বা ভাব ছিল ন1। 

থেউড় গানে সর ও তালের কোনও বৈচিত্র্য দেখা যায় না। কেবল 

কয়েকটি সহজ তাল ও রাগের মধ্যে তার প্রকাশ সীমিত ছিল। এ গান 
জনসাধারণের কাছে বিশেষ উপভোগ্য হত । ব্তমাঁনে “আকাশবাণী,র অনুষ্ঠানে 

তরজ! গানের আমর বসে এবং সাধারণে ত1 উপভোগ করে। 



আখড়াই 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ওস্তীদী গাঁনের ঢং নিয়ে কবিগানের আৰ 

একটি রূপ প্রকাশিত হয়--তার নাম আখড়াই। কিন্তু কবিগানের মতো! এর 

মধ্যে উক্তি, ও প্রত্যুক্তির লড়াই ছিল না-_লড়াই ছিল স্থরে কারুকার্য ও 

গাইবার ভঙ্গীর মধ্যে। তখনকার দিনের বড়লৌকদের বৈঠকখানায় এই 

গানের আপর বসত, আর এট1 একটা! বিলাদিতাঁর অঙ্গ ছিল । বিশেষ করে 

মহারাজ! বাহাদুর নবকৃষ্ণ দেব এই ধরনের বৈঠকী গানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক 

ছিলেন। 

তিন রকমের গানের দ্বারা এই সংগীত পরিবেশিত হত। প্রথমে দেবী 

বিষয়ক গান, তারপর প্রণয় সংগীত এবং শেষে প্রভাতী। উচ্চাঙ্গ সংগীতের 

ঞরপদ, খেয়ালের মতো! এতে রাগের আলাপ ও স্থরবিস্তার বিদ্যমান ছিল। 

কচনা, গাইবার ভঙ্গী ও সংগতের বেশ পারিপাট্য ছিল। এই গানের মধ্যে 

লয়ের খেলাও ছিল যথেষ্ট । সেকালের আখড়াই সংগীত এবং প্রণয়গীতি 

রচয়িতাদের মধ্যে নিধুবাবু ছিলেন শ্রেষ্ঠ । এ ছাড়া আখড়াই মংগীত রচনায় 

আরও অনেক সংগীতঙ্ঞ, কবি নিযুক্ত ছিলেন। তখনকার দিনে শ্রাদাম দাস, 

রাম ঠাকুর ও নদিরাম স্তাক্রা আখড়াই সংগীতের দলপতি হিসাবে সাঁধারণ্যে 

পরিচিত ছিলেন, তবে নিধুবাবুর মাতুলপুত্র কুলুইচন্ত্র দেনকে আখড়াই 

সংগীতের জন্মদাতা বলা চলে । নিধুবাবু এই সংগীতের নতুন রূপ দিলেন এবং 

তীর গায়ন পদ্ধতি আজও প্রচলিত আছে। 

নিধৃবাবু এই শ্রেণীর বৈঠকী গাঁনের একজন বড় ওাঁদ ছিলেন। আখড়াই 

গানে বিশুদ্ধ রাঁগ-রাঁগিবী তাল মান অনুস্থত হুত। মার্গরীতিকে বিশেষভাবে 

অনুধরণ কর] হত এবং নানাপ্রকার বাছ্যন্ত্র ব্যবহৃত হত। এ গানের প্রতি 

মার্জিত কচি-বিলাদী সম্প্রদীয়ের অহ্থরাগ ছিল যথেষ্ট । বাংল! সংগীতের ধারার 

মধ্যে এর একটি বিশেষ স্থান আছে। এই আখড়াই গাঁন থেকেই হাফ- 

আখড়াই গান প্রচলিত হয়। হাফ-আখড়াইকে বল! যেতে পারে মে যুগের' 

রাগপ্রধান সংগীত। 



মালসী 

বাংলাদেশে মালসী গান এক সময়ে যথেষ্ট প্রপিদ্ধি লাভ করেছিল । সকলের 
মুখেই এ ধরনের গান শোনা যেত। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল সম্প্রদায়ের 

মধ্যেই এ গানের প্রচলন ছিল । সে সময়ে সব রকম মঙ্গল অহষ্ঠানে এই মালদী 

গান গাওয়৷ হত। এ গান ছিল দেব-দেবী বিদ্য়ক। বহু কৰি এই ধরনের গান 

বচনা করেছেন । তবে মালসী গান রচয়িতাদের মধ্যে প্রধান কবি হিসাবে 

রামপ্রসাদকেই চিহ্নিত কর] হত। এ বিষয়ে কমলাকাস্ত ভট্টাচার্ধের নামও 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বামপ্রসাদের রচনার বৈশিষ্ট্য হল এই যে, অতি 

সাধারণ অশিক্ষিত মানুষও তাঁর সরল ভাষায় রচিত গানের মর্ম উপলব্ধি 

করতে পারত । আবার উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিতগণও তার রচনার ভাবতত্বের 

বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। সরল ভাষ! ও ভাবের গভীরতার মিলনে রাম- 
প্রপার্দের রচিত গান হয়ে উঠেছিল পর্বজনপ্রিয়। মুখাত কালী বিষদ্নক 

ংগীতই মালপী নামে প্রচলিত হয়। আজও জননাধারণ রামপ্রদাধধের গানের 

অত্যন্ত অনুরাগী । এ সমস্ত সংগীতে রাগ ও তালের উল্লেখ আছে বটে, তবে 

কবি যখন ভাবের ঘোবে এ গান গাইতেন তখন তিনি রাগ ও তালের নিয়ম- 

গুলি ধরে রাখতে পারতেন না। রামপ্রপাদ রচিত একটি মালমী গান-_ 

« ঝি'বি'ট--একতালা 

বল দেখি তাই কি হয় ম'লে। 

এই বাদাশ্ছবাদ করে সকলে ॥ 

কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি। 
কেহ বলে সালোক্য পাবি, কেহ বলে পাধুজ্য মেলে |”... 

তক্ত কৰি কমলাকান্তের রচিত একটি গান-_ 
“তবে তার। তোমার ভরসা বল কে করে। 

যর্দি আপনার কর্মফল ফলিবে আমারে ॥ 

মাগে! যে পথে চালাও তুমি 
তবে স্বখ দুঃখ্রে ভাগী কেন.করিলে আমারে |, 

বামপ্রলারদদের ভাবের সঙ্গে কমলাকাস্তের ভাবের পার্থকা আছে। যদিও 
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দুজনেই মায়ের সঙ্গে বিবাদ করছেন তবু বামপ্রমাদের বৈদীস্তিক ভাব 

কমলাকান্তের মধ্যে কম। কমলাকান্তের সব পদ্ই হল ভক্তিরমাত্বক। 

উপরি-উক্ত গানের মধ্যেও ভক্তিরসের সন্ধান মেলে। মালসী গান বাংলার 
সংগীত ভাগ্তারের এক অমূল্য সম্পদ । 

মঙ্গলগীতি 

“মঙ্গলগীতি' বলতে সেই গীতকে বোঝায় যা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে গাওয়া 

হয়ে থাকে । পূর্বকাঁল থেকে বাংলাদেশে, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে, এ দৰ গানের 
প্রচলন ছিল। পশ্চিমবঙ্গে কিছু কিছু নিদর্শন থাকলেও এ রকম মঙ্গলগীতির 

ব্যাপক প্রচলন নেই। পূর্ববঙ্গে মাঙ্গলিক গীতি সার! বৎসর ধরেই কোন না 

(কোন অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়ে থাকে । এই ধারার গান বাংলার এক নিজন্ব 

সম্পদ । 

বৈশাখ মানে অসহ্য গরম, খাল বিল নদী সব শুকিয়ে যায়। চাষীরা 

যে নতুন বীজ রোপণ করে তাও তখন শুকিয়ে যাবার উপক্রম হয়। এই বীজ 
থেকে গাছ ও পরবে ফলবে সোনার ফদল এই আশায় চাষীর! গান ধরে-- 

“ফাগুন মাসে দেলাম লাঙ্গল, চৈত মানে বীজ, 

বৈশাখেতে চিক্ চিকানী জ্যেষ্ঠে ধানের শীষ। 

আষাঢ় মালে সোনার ধান, সোনার ফলল ফলে, 

ছের। বনে আতদ ধান গেরহস্তেতে তোলে ।১" 

বীজধান বুনবার্ সময় চাষীরা খুব তোরে উঠে ক্ষেতে গিয়ে হাজির হয়। 
তার মধো যে চাষী প্রধান সে জমিব মাঝখানে একটি ঘট স্থাপন করে এবং 

খুব ভক্তিসহকারে বশ্ুমতীকে প্রণাম করে। অন্তদিকে ঠিক এ দিন চাষী বৌর! 
সারাদিন উপবাপী থেকে বাড়ীর সংলগ্র মাঠে ক্ষেত্তর ব্রত করে। এতে 

পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। বাড়ীর মংলগ্র মাঠে একটি ঘট স্থাপন করে 

তাতে আতম্রপল্লব ও নিছুরের পুত্তলি দেওয়। হয়। যিনি বয়স্ক! তিনি ব্রতের 

কাহিনী বলতে থাকেন। অন্ান্ত ব্রতীর। হাতে ফুন ও ছুর্বা নিয়ে ব্রতকথ। 
শোনে আর ব্রতকথ! শেষ হলে হাতের ফুল ও হুর্বা ঘটের উপর রেখে দেয়। 

তারপর সমবেত কণ্ঠে ব্রতের গান করে-_ 



৪ বাংল গানের ইতিবৃত্ত 

বন্দেমাতা বহ্থমতী পুরাঁণে মহিমা শুনি 

অগতির গতি মাঁগে! মোরে করু.ভ্রাণ।”*"" 

এইরূপে ক্ষেত্র ব্রত সমাপ্ত হয়। এ সব মঙ্গলগীতি প্রধানত পূর্ববঙ্গে 

গ্রচলিত। এ ছাড়া বৈশাখ মাসে মগ্তলচণ্তী পূজার রীতি আছে পূর্ববঙ্গে । 

সব এয়োর] মিলে এই পৃজা করে থাকে | এতেও ব্রতকথার মধ্যে মা মঙ্গল- 

চণ্তীর মাহাত্মা বর্ণনা করা হয়। মঙ্গলচণ্ডী পুজার বীতি অবশ্য পশ্চিমবঙ্গেও 

কিছু কিছু দেখ! যায় । 

জোঠ্ঠ মাসে হঠী ব্রত। সম্ভানের মায়েরা এই ব্রত করে থাকেন। এতেও 

ব্রতীর! ব্রতকথা পাঠ করে । যঠীব্রত বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত আছে। 

এরপর আসে বর্ষা । পূর্ববঙ্গ সর্পবহুল দেশ আর বর্ষায় সাপের প্রকোপ 

বাড়ে। এই সময়ে সমস্ত গৃহস্থের বাঁড়ীতে সর্পদেবী মনসার ঘট বসে। শ্রাবণ 

মাঁসের পয়লা থেকে সংক্রান্তি পরযস্ত গ্রাতি ঘরে ঘরে মনসামঙ্গলের পুঁথি পড়া 

হয় সুর করে| মনসাদেবীর মাহাত্বা নিয়েই এ সব গান রচিত। তারপর 

গাওয়া হয় মনসা-ভাসানের গান, তাকে “রয়ানী” গান বলা হয়। মনসা- 

ভাসানের গান অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে ও আছে, তবে পূর্ববঙ্গের ভাসানের গানকেই 

“বুয়ানী' বলে। 'বয়ানী” গানের বৈশিষ্ট্য এই যে, যেখানে এই গানের আসর 

বসবে সেখানেই গানের আগ্যোপাত্ত শেষ করতে হবে। গানের একটি নমুনা-_- 

«“গগে। আমার মা, বন্দিলাম বন্দিলীম চরণ তোমার, 

স্বর্গ হইতে বন্দিলাম দেবের প্রধান, 

সীমান্ত হইতে বন্দিলীম তোমায় 

ওগো! তোমার ও চরণেতে মতি পাই যেন, 

আমি “নারায়ণ” যেন চরণে পাই স্থান ॥৮*.. 

মূল ফে গায়ক তিনি এ গান গান। 

তারপর ভান্র সংক্রান্তিতে নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতা হয়। প্রতি- 

যো গিতায় যে পক্ষ জয়ী হয় ঘরে ফিববার সময় তার এই গান গায়_ 

“জয় দে লো রামের মা তোর-- 

গোপাল আইছে ঘরে ।**, 

তারপর শরৎকাল এসে যায়-_দুর্গা পূজার মরশুম। এ উপলক্ষ্যে পল্লী- 

বাসীর! সমস্ত পলী ঘুরে ঘুরে আগমনী গান গেয়ে থাকে। 

মা] দুর্গা তিন দিনের জহ্ট পিতৃগৃহে আসছেন-_তাই এত আয়োজন 
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পিতৃগুছে । তিন দিন পর বিজয়াদশমীর দিন ম] হুর্গ। সবাইকে অশ্রুসিক্ত করে 

আবার শ্বামীগুছে ফিরে যান । এ উপলক্ষ্যে বিজয়া গানের প্রচলন হয়। 

আগমনী গান-_ 

“গিরি, এবার আমার উমা এলে আর উম! পাঠাব না, 

বলে বলবে লোকে মন্দ, কারে] কথা শুনবে! না ।”** 

কন্যার সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই গিবিরাণী এ কথা বলছেন গিরিরাজকে । 

আবার বিজয়ার গান-_ 

“ওরে নবমী নিশি ন1 হইওরে অবলান, 
শুনেছি দারুণ তুমি না রাখ সতের মান ।**** 

এখানে মা মেনকাঁর করুণ আবেদন- যেন নবমী নিশি না পোহায় আর 

নবমী নিশি ন! পোহালে দশমীর প্রভাত আসবে না, তাহলে কন্তারও 

স্বামিগৃহে যাওয়া হবে না। মা মেনকার আকুলতা৷ ফুটে উঠেছে খুব স্থন্দর 
তাবে এই বিজয়ার গানটির মধ্যে। এইরূপ সমস্ত অনুষ্ঠানেই আনুষ্ঠানিক গান 

গাওয়ার রীতি বাংলাদেশে চলে আসছে। 

শরৎ চলে যাওয়ার পর মাঠঘাটের জল কমতে থাকে-_দেখা! দেয় 

মহামারী । তখন খোল-করতাল বাজিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা পাঁচমিশালী 

গলায় নগর-কীর্তন শুরু করে। তারপর কোন বাড়ী আটচালায় বসে হরির 

লুট দেয় নগর-কীর্তনের পাল শেষ করে__ 

লুট পইড়্যাছে লুটের বাহার 

লুটে নে রে তোর, 

চিনি সন্দেশ ফুল বাতাস! 

মণ্ডা জোড়া জোড়া |”. 

তারপর ধান কাটার পালা এসে যাকস অগ্রহায়ণ মাসে--প্রত্যেক গৃহস্থ 

বাড়ীর উঠানে উঠানে দেখা যায় ধানের বোঝ]। তখন প্রভাতে চারণ কৰি 

খোল করতাল সহযোগে বাড়ী বাড়ী ঘুরে গান গেয়ে গৃহস্থের ঘুম ভাঙান-_ 
ভোর সময় কালে শ্রীবাস আঙ্গিনা মাঝে 
গর চাদ নাচিয়। বেড়ায় বে।"*", 

ধান কাটার পর তা ঝেড়ে মুছে গোলায় তোল! হুল --এবার নবান্ন 

উৎসব ঘরে ঘরে । এ উপলক্ষ্যে গান গাওয়। হয়ে থ্ধকে। কবিগুরু 

লিখেছেন-_ 
৫ 
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'নতুন ধান্তে হবে নবান 

তোমার ভবনে ভবনে |." 

এইভাবে প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই মাঙ্গলিক গীতি পরিবেশন কর] হয়ে থাঁকে। 

এ ছাড়া বিবাহ অনুষ্ঠানেও গাঁন গাওয়া পূর্ববঙ্গের এক রীতি। বিবাহের 
আগের দিন শেবরাঁতে বাড়ীর বৌরা একজোট হয়ে পুকুরে জল আনতে ঘেত 
কলপী নিয়ে। একে “জল সওয়1” বলে। এ অনুষ্ঠানেও গান গাওয়ার রীতি 

ছিল। যেমন-_- | 

“চল সী যমুনায় 

বাশী ডাকে আয় আয় 

টিন্তামণি জল ভরিতে যাঁয়।”*** 

তারপর বিবাহের দিন সকালে দশটা নাগাদ কনেকে ম্লান করাবার 

পালা--এযোর। মিলে কনেকে হলুদ দিয়ে সান করাত এবং গান গাইত-- 

“আন আন হলুদ বাইটা 

আন সকালে, 

কমলারাণী ছানে চইলাশাছে ।*:*, 

এইভাবে বিবাহ অনুষ্ঠানে গান গাওয়] পূর্ববঙ্গের এক প্রথা | বিবাহ 

উপলক্ষ্যে গানের রেওয়াজ পশ্চিমবঙ্জে নেই বললেই চলে । 

কবিগুক রবীন্দ্রনাথ প্রায় প্রত্যেক সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য অনষ্ঠান- 

উপযোগী গান রচনা কৰে গেছেন_-যার কতক গান বিবাছ-উতৎমৰ 

উপলক্ষ্যে গাওয়া হয়ে থাকে । পশ্চিমবঙ্গে অধুন। বিবাহ-উৎ্সবে রবীন্্ু- 

নাথের আহুষ্ঠানিক গান আধুনিক রুচিসম্পন্ন পরিবারে পরিবেশিত হঙে 
থাকে। 

পশ্চিমবঙ্গে নীল পৃজার রীতি আছে আর নে উপলক্ষ্যে গানও গাওয়! হয়ে 
থাকে । তবে পূর্ববঙ্গের মতো! এত প্রাণম্পশী আহুষ্ঠানিক গান হয়ত খুব কমই 
পাওয়া যায়। এ গানের জগৎ যেন ভিন্ন-_এর মধ্যে যেন প্রাণের টান রয়ে 

গেছে। এ সমস্ত মঙ্জলগীতি আমাদের দেশের এক অমূল্য সম্পদও বটে আবার 

নিজন্ব .সম্পদও বটে। মন্গলগীতি শহরাঞচলে প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে, তৰে 

কিছুসংখ্যক গুণীব্যক্তি এ সব গান পুনকুদ্ধারের চেষ্টা করছেন। ফলে কিছু 
কিছু গান আবার প্রচলিত হচ্ছে, যেমন--আগমনী ও বিজয়ার গান। 

মঙগলগীতির ভাষ! খুবই সাধারণ ও লহজ অথচ একটা আত্তরিকতার সুর আছে 
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তার প্রকাশের মধ্যে। এসব গানের সঙ্গে ভাবীকালের মানুষের পরিচিত 

হওয়] প্রয়োজন। 

বাংলা গানে উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাব 

প্রাচীন যুগের ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় প্রাচীন যুগ 

থেকেই রাগ-রাগিণী বাংল গানের উপর প্রভাব বিস্তার করে আসছে। এ 

বিষয়ে বলতে গেলে বাগ-বাঁগিণীর উৎস সম্পর্কে কিছু আলোচনা কবে নিতে 

হয়। বাগ-রাগিণীর উৎপত্তি কবে হয়েছিল ত1 নিয়ে বু আলোচন। হয়েছে। 

তবে চর্ধাপদ বিশ্লেষণ করলে প্রতিপন্ন হয় যে, চর্ধাধুগ থেকেই বাংল! গানে 
বাঁগ-বাগিণীর প্রক্কোগ হয়ে এসেছে। 

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৯০৭ সালে বাংল ভাষায় ওচিত 

“চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামক একখানি পদ-সংগ্রহ আবিষ্কার করেন। এর সমস্ত 

পদ্দগুলিতেই রাগের উল্লেখ রয়েছে । পদের বিষয়বস্তবর মধ্যেও রয়েছে দার্শনিক 

তত্ব ও সাধনার দিক্, কারণ চর্যাপদকারর1 বিশেষ এক যোগপস্থার সাধক 

ছিলেন। এখানে চর্ধার একটি পদ উল্লেখ কর! হল-_ 

১নং পদ 

“কাআ তরুবর পঞ্চবিভাল 

চঞ্চল চীত্র পৈঠা কাল ।”*. 

এই পদটি রাগ পটমঞ্ডরীতে গেয় বলে উল্লেখ আছে । এই রাগ পরবর্তাকালের 
গানের মধোও ব্যবহৃত হয়েছে। পণ্ডিতগণের মতে চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের 

প্রাচীনতম নিদর্শন । এর মধ্যে নান! রাগ-রাগিণী ও তালের উল্লেখ রয়েছে। 

এ থেকে অন্ুমেয় যে, পরব্র্তীকালের সঙ্গীতজ্ঞর এর থেকে প্রেরণ] পেয়েছেন 

এবং ত বাংল। গানের মধ্যে প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন তাল সহযোগে । 

চর্ধাপদের পর জয়দদেবের গীতগোবিন্দের কথা এসে পড়ে। গীতগোবিন্দের 

পদগুলির মধ্যেও রাগ-বাগিনীর সমাবেশ দেখতে পাওয়া! যায় । গীতগোবিন্দের 

“গীতম্” পর্ধ্যায়ের একটি পদ্ম এখানে উল্লেখ্য-_ 
দেশাগরাগৈক তালীতালাত্যাং গ্রীয়তে 
স্তনবিনিহত হার মুদবারম্ 

ন। হনুতে কশতন্গরিব ভারম্ ॥” 
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এই পর্দটিতে দেশাখ রাগের উল্লেখ করা হয়েছে। রাঁগ ছাডা গীত- 

গোঁবিন্দের অপর বৈশিষ্ট্য হল তাল এবং এই সমস্ত তাল বর্তমানে উচ্চাঙ্গ 

কীর্তনে ব্যবহৃত হয়। যে সমস্ত রাগের উল্লেখ আছে তারও বেশীর ভাগ 

ব্রাগই বর্তমানে পরিবেশিত হচ্ছে। 

এরপর বড় চশ্তীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উল্লেখ করতে হয়। এই গ্রন্থটির 

পদের মধ্যেও রাগ-বাঁগিণীর উল্লেখ রয়েছে । যেমন বরাড়ী, ধান্ুষীঃ গুর্জবী, 

পাহাভী প্রভৃতি এবং অন্তান্ত আরও বছ রাগ। পরবর্ীকালে এর মধ্য থেকে 

অনেক রাগই বাংল1 গানে ব্যবহৃত হয়েছে। 

এরপর বিদ্ভাপতি,দ্বিজ চণ্তীদস, জ্ঞানদবাস, গোবিন্দদাদ প্রভৃতি পদকারগণ 

যে সব পদ রচনা! করে গেছেন তার মধ্যে রাগ রাগিণীর উল্লেখ যথেষ্ট 

পরিমাণে আছে । এ থেকে এ কথা প্রতিপন্ন হয় যে, কেবলমাত্র মার্গ- 

সংগীতেই বাগ রাঁগিণী ব্যবহৃত হয়নি--এই বাগ-বাগিণী চর্যাধ্গ থেকে শুরু 

করে অগ্ঠাবধি বিভিন্ন বাংল! গানে অবিচ্ছেদে পরিবেশিত হয়ে আসছে। 

চৈতন্ত যুগে কীর্তনেব মধ্যে বাগ-রাগিণীর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। 

বৈষ্ণব পদাবলীর পদের মধ্যে নান। রাঁগ-বাগিণী বিদ্যমান । 

এরপরই সাধক কবি বামপ্রসাদের নাম মনে পড়ে যায়। তিনি জগত্মাতার 

উদ্দেশ্তে যে সমস্ত গীত রচনা? করে গেছেন তাঁর মধ্যে রাগের উল্লেখ ও 

আছেই, উপরন্ত আছে অস্তঃস্পশশী ভাষার আবেদন । রামপ্রপাদের পর সাধক 

কবি কমলাকাস্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য-__ তিনিও তার গানের মধ্যে 

রাগের ব্যবহার করেছেন। 

এরপর রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর নাম বিশেষ উল্লেখ্য । নিধুবাবুর টগ্গা 

গান গুণীমহলে বিশেষ সমাদৃত হয়ে আসছে । শোরী মিএ প্রথম টগ্লা গান 

প্রচলন করেন। নিধুবাবু এই টগ্সা গানের ঢঙটিকে আয়ত্ত করে নিয়ে নিজের 

সাবলীল ভাষ! ও স্ববের মাধ্যমে নিজন্ব স্টাইলে প্রকাশ করেন, যা শ্রোতাদের 

আনন্দ দিয়ে এসেছে। নিধুবাবুর টগ্লা গান আমাদের সঙ্গীত ভাগারের এক 

অমূল্য সম্পদ । 

এ ক্ষেত্রে দীশরথি রায়ের পাচাপীর ও উল্লেখ কর! যেতে পাপে। দাঁশরথি 

বায় তার পাচাশীর মধ্যে ললিত ও বিভাস রাগ ব্যবহার করেছেন। ঘেমণ-- 

ললিত-বিভাস--বাপতাল 

'হদি বুন্দাীবনে বাঁস যদ্দি কর কমলাঁপতি 
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ওহে ভক্তিপ্রিয় আমার ভক্তি 

হবে রাধা সতী ।১... 

এ পর্যন্ত ধাদের প্রসঙ্গ কর! হুল তাদের বিষয়ে পূর্বেও আলোচন কব! 
হয়েছে, কাজেই এ সম্বদ্ধে আর সমধিক বিস্তারের আবশ্ত কতা দেখি না। এবার 

নতুন যুগের প্রদঙ্গ। 

রাগ-রাগিণী ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাজ] রামমোহন রায়ের নাম এখানে 

উল্লেখযোগ্য ৷ তিনি ঞ্রপদ্াঙ্গ গান রচনা করেছেন, ঘ অধ্যাত্ম ভাবে পরিপূর্ণ । 

তার রচিত একটি গানের উল্লেখ করা হল--এ গানে তিনি বাগেশ্রী রাগ 
ব্যবহার করেছেন, যেমন-_ 

পদ বাগেশ্রী--তাল মধ্যমান 

স্মর পরমেম্মরে অমাদি কারণে। 

বিবেক বৈরাগ্য ছই সহায় লাধনে।, 

বামমোহনের পর গিরিশ ঘোষ রচিত শ্বামাসঙ্গীত বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

তিনিও তার গানের মধ্যে রাগ ব্যবহার করেছেন। এরপর বিহারীলাল 

চক্রবর্তার “সারদামঙ্গল' কাব্য এখানে উল্লেখ্য । সারদমঙ্গল কাব্যেও রাঁগ- 
রাগিণীর উল্লেখ আছে। এরপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করা যেতে 

পারে। ইনি রবীন্দ্রনাথের অন্ততম জোষ্ঠ ভ্রাতা । ইনি রাগ-বাগিণী সহযোগে 
অনেক গানে স্থরারোপ করেছেন। 

এরপর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব । ববীন্দ্রনাথ রাগের উপর ভিত্তি করে যু 

গান রচনা করেছেন । তার প্রথম বয়দের রচিত ব্রহ্মদঙ্গীতগুলি সবই বাগাশ্রিত 

ও এ্রপদাঙ্গ। বাংল! গানের সমৃদ্ধি বিধানে রবীন্দ্রলঙ্গীতের কোন তুলন৷ 
হয় না। কতভাবে যে তিনি রাগ-রাগিণীর ব্যবহার করেছেন তার ইয়ত্তা 

নেই। এখানে উচ্চ-রাগাশ্রিত কবিগুরুর ছুটি গাঁনের উল্লেখ কর! হল-- 

সিন্ধু কাফি-াপতাল 

চরণধ্বনি শুনি তব নাথ, জীবনতীরে 

কত নীরৰ নিরজনে, কত মধুসমীরে ।”"* 
কিংবা, 

শহ্করা-_চৌতাল 
“আমারে করে! জীবন দান, * 

প্রেরণ করে৷ অন্তরে তব আহ্বান ।+**. 
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এ ছাঁড়। রবীন্দ্রনাথ নিজে কতকগুলি তাল সৃষ্টি করেছেন। যেমন-_ 
ষীতাল, নবতাল, ঝম্পক, একাদশী, বপকড। ও নবপঞ্চক ইত্যার্দি। তিনটি 
গান এখানে উল্লেখ কবা হল, যেমন-_- 

সাহানা--নবতাঁল 

“নিবিড ঘন আধারে জ্বলিছে ঞবতার]11১.., 

ভৈরবী--বপকডা 

এ রে তরী দিল খুলে। 

তোর বোঝা কে নেবে তুলে।' 

স্থরট-মল্লার--একাদশী 

ছুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ-কাজে হে।,-*. 

এরপর দ্বিজেন্দ্রলাল । যদিও তিনি পাশ্চাত্য সংগীতের রীতি-নীতি গ্রহণ 

করেছিলেন, তবুও তাঁর গানের মধ্যে রাগ-বাগিণীর ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে 
আছে। 

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রায় সমসামধিক কাঁলে কবি রজনীকান্ত সেনের আবিাব 
হয়। তার গান তক্তিভাবে ভরপুর, তবে তার ভক্তির গানেও রাগের স্থুম্পষ্ 
আমেজ রয়েছে । যেমন-_- 

ভৈরবী--জলদ একতাল 

“তুমি নির্মল কর মঙ্গল-করে মলিন মর্ম মৃছায়ে, 

তব পুণ্য-কিরণ দিয়ে যাক মোর মোহকালিমা ঘুচায়ে ।,*** 

রজনীকান্তের পর অতুলপ্রপাদদ সেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

তিনি তার অন্তরের আকুলতা সংগীতের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন_-এবং এই 
সব সংগীতের মধ্যে নানা রাগ-রাগিণী ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন- মিশ্র 

আশাবরী, মিশ্র মল্লার, দেশ-পিলু, তৈরবী ইত্যাদি। অতুলপ্রসপাদ সংযোজিত 
একাধিক গানে তৈরবীব প্রভাব লক্ষ্যগৌচর। তাঁর তৈরবী রাগাশ্রিত ছুটি 
গান-- 

“পাগল, মনটারে তুই বাধ. ।১**" 
“তাহারে ভুলিব বল কেমনে ।,*** 

অতুলপ্রসাদের গানে ঠুংরী গায়নভঙ্গীর হুম্পষ্ট আমেজ দৃষ্ট হয়। তিনি 
ছিলেন লক্ষবৌ শহরের অধিবাসী । লক্ষ্মৌ ঠুরী গাঁন চর্চার এক প্রধান কেন্দ্র 



বাংল! গানে উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাব ৭১ 

এরপর সুরের ভাঁলি সাঁজিয়ে সংগীত জগতে আবিভূ্ত হলেন কাজী নজরুল 

ইসলাম। তিনি নান! রাগ-বাগিণীর উপর ভিত্তি করে নতুন ঢঙে বাংলা গান 
রচনা করলেন। তার গান বাংল! সংগীত জগতে এক নতুন সাড়া এনে দিল। 

তাঁর একটি বিখ্যাত গান ষোগিক়1 রাঁগকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছিল-_ 

“কাবেরী নদ্দী জলে কে গো বালিকা, 

, আনমনে ভাসাও চম্পা শেফালিক1।""" 

একদ1 এ গাঁনটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, একালেও গানটি 

শ্রে।তাদে র যথেই্ট আনন্দ দিয়ে থাকে। আর একটি বিখ্যাত গান ছায়ানট 

রাগকে আশ্রয় করে রচিত । গানটি হল-_ 

শূন্য এ বুকে পাঁধী মোর ফিরে আয়। *** 

এইবপে বিভিন্ন যুগের গীতিকার ও সুরকারগণ তাদের সংগীতের মধ্যে 

রাগ-রাগিণী পরিবেশন কবেছেন। 

এথেকে বলা চলে যে, চর্যাপদ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পস্ত 

একাদ্বিক্রমে রাগ-রাগিণী বাংল! গানের উপর প্রভাব বিস্তার করে এসেছে 

আর তরই ফলে বাংলা! গান এক বিশেষ উন্নত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। 

এরপর স্থরসাঁগর হিমাংশু দত্তের নায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি বাংল! 

গানে নানা রাগ-রাগিণী ব্যবহার করে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। 

তিনি অবশ্তঠ নিজে কবি ছিলেন না, বে স্বরকার হিসাবে বিশেষ দক্ষতার 

পরিচয় দিয়ে গেছেন। প্রচলিত রাগ ভিন্ন নিজে তিনি কয়েকটি রাগ কষ্ট 

করেছিলেন। তীর প্রচলিত র'গাশ্রিত গান-_ 

“আজি রজনী শেষে 

কে গো ডাকিলে মোরে ।”"*, 

এই গানটির মধ্যে বেহাগ ও তৈরবী রাগের অপৃধ সংমিশ্রণ ঘটেছে। 

কুরস|গর স্ষ্ট রাগের একটি গান__ 

রাগ পুষ্পচন্দ্রিকা 

“ছিল ডাদ মেঘের পারে 

বিরহীর ব্যথা লয়ে 

বাশরীর হুর হয়ে 

কে গো আজ ডাকিল ভারে ।'** * 

এ গানটিও বিশেষ জনপ্রিযত1 লাভ করেছে । 
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এরপর র'গকে আশ্রয় করে আরও বু গুণীজন বাংলা গানকে সমৃদ্ধ 

করেছেন। তীদের মকলের আলোচনা স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে কেবলমাত্র মার্গ সংগীতেই রাগ-রা'গিণী লীমাবদ্ধ 

নয়-_চর্যাধুগ থেকে বাংল! গানেও রাগ-বাগিণীর শ্োত বয়ে চলেছে এবং তা 

বাংলা গানকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধিশালী করেছে। এ সমস্ত বাংলা গান বাংলার 

জাতীয় সম্পদ । 

কীর্তনে শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণী ব্যবহারের ইতিহাস 

কীর্তনে শাস্ত্রীয় রাঁগ-বাগিণীর ব্যবহার বহু পূর্বকাল থেকে প্রচলিত 
আছে। এ বিষয়ে আলোচনা] করার আগে কীর্তন সম্পর্কে ছু-একটি কথা 

উল্লেখ করা গ্রয়োজন। প্রথম কথা হচ্ছে কীর্তন কাকে বলে? পূর্বেও আমর! 

বলেছি যে, শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, কোন দেব-দেবী বা মহাঁমানবের যে 

যশোগান কর] হয় তাকেই কীর্তন বলে এবং পদাবলী ভগবানের যশোগান 

বলেই তাকে কীর্তন আখ্যা! দেওয়া হয়েছে। জয়দেবের সময় থেকে পদদাবলীর 

শুরু এবং যুগ ও কাল হিদাবে তা নতুন রূপ ধারণ করে চৈতন্থযুগে । 

নরোতম দাদ পদাবলী কীর্তনের এক নতুন ধার! প্রবর্তন করেন। কীর্তন 
বিভিন্ন রকমের, যেমন--পর্দাবলী কীর্তন, পাল। কীর্তন, নগর কীর্তন, নাম 

সংকীর্তন, ইত্যার্দি। 

এখন দেখতে হবে কীর্তনের মূল উৎস কোথায় ?--প্রাচীন সাহিতোর 

পাতায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় যে, চর্ধাযুগ থেকে প্রবন্ধগীতির মধ্য 
দিয়ে কীর্তনের প্রকাশ ঘটেছে এবং রাগ-রাগিণীর ব্যবহারও চর্যাযু্গ থেকে 
শুরু হয়েছে। চর্যাপদের পদ কর্তাগণ ছিলেন বিশেষ যোগপস্থার সাধক এবং 

এ সমস্ত পদের মধ্যে তার! তাদের দার্শনিক তত্ব ও সাধনার কথা গুহা ভাষায় 

ব্যাখ্যা করেছেন। তা ছাড়া চধাপদদে যে সমস্ত রাগ-রাগিণী ব্যবহৃত হয়েছে 

তার সঙ্গে মার্গ-সংগীতের বাগ-রাগিণীর যথেষ্ট মিল রয়েছে । কেবলমাত্র বাগ- 

রাগিণী নয়, চর্ধাপদে বিভিন্ন তালেরও উল্লেখ রয়েছে। চর্ধাপদে ব্যবস্থত কয়েকটি 

রাগের নাম এখানে উল্লেখ করা হল। যেমন--পটমঞ্জরী, গুর্জরী, কামোদ, 

উতৈরৰী ইত্যার্দি। মার্গ-সংগীতেও এ সমস্ত রাগ-রাগিণীর ব্যবহার আছে। 
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এ থেকে এ কথা প্রতিপন্ন হয় যে, চর্ধাপদে মার্গ-মংগীতের রাগ-বাগিণী 

ব্যবহৃত হয়েছে। পণ্ডিতদের মতে চর্ধাপদ্দ হল বাংল! কীর্তনের প্রাচীনত্ব 

নিদশন। 

জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও বড়ু চণ্ীদাসের শ্রীকুষ্ণকীর্ভন এ ছুটি গ্রন্থের 
পদের মধ্যেও যে মার্গ-সংগীতের নানা রাগ রাগিণীর উল্লেখ আছে সে 

বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে । গীতগোবিন্দের গীতগুলিতেও বাগ- 

রাগিনী ও তালের উল্লেখ আছে। এ সমস্ত পদে যে রাগ ব্যবহৃত হয়েছে তা 

বর্তমানে কেবল উচ্চাঙ্গ কীর্তনেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন-_বসস্ত, রামকিরী, 

কর্ণাট, বরাড়ী, ভৈরবী এবং আরও অনেক রাগ। এ সব রাগের বেশীর ভাগ 

মার্গ-সংগীতে ব্যবস্ৃত হয়ে থাকে। কি ভাষায়, কি ভঙ্গীতে, কি ছন্দে 

জয়দেবের গীতগোবিন্দ এক সার্থক স্যষ্টি। এ হুল তাল ও বাগ সমন্বিত সুন্দর 

গীতিকাব্য। গীতগোবিন্দ থেকে বাংলা গানে নতুন ধার। প্রবতিত হল। 

এর পর বড়ু চত্ীদাসের শ্রীকুষ্ণকীর্তন কাব্যের মধ্যে আমর] প্রাচীনতম 

বাংলার গীতিনাট্যের রূপ দেখতে পাই। এ কাব্যের পদের মধ্যেও নানা 

রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে, যেমন-__বরাড়ী, ধাহুষী, গুজ্জ্বী, পাহাড়ী, 

আহের, কেদার, মললার ইত্যার্দি। এ ছাড়া আরও অনেক রাগ। যুগের 

সংগে সংগে সব কিছুতেই একট] পরিবর্তন আমে, তাই জরদেবের পর বড় 
চণ্তীদাসের প্রবন্ধ-গানে প্রাচীন প্রবন্ধ-গাঁন থেকে একটু পৃথক গীতরীতি 

লক্ষ্য করা যায়। কারণ বড়ু চণ্ডীদাস প্রবন্ধ-গানের ধারাকে রক্ষা করে তার 
মধ্যে নাটকীয় রীতি প্রবর্তন করে সংগীতে এক নতুন রূপের জন্ম দিলেন, অবশ্ঠ 

উচ্চাঙ্গ দংগীতের মর্যাদ। অক্ষুণ্ন রেখে । 

এ থেকে এটুকু বুঝতে পারা যায় যে, কীর্তনে বাগ-বাগিণীর ব্যবহার 
প্রাচীন কাল থেকেই শুরু হয়েছে । চর্ধাযুগ থেকে প্রবদ্ধ-গানের উল্লেখ পাওয়া! 

যাচ্ছে এবং আলঙ্কারিকরাও বলেছেন জয়দেবের সময় ও তার পূর্বে প্রবন্ধ-গান 

ছিল কীর্তনের অন্তভূক্ত। স্তরাং শাস্ত্রীয় সংগীতের রাগ-রাগিণী কীর্তনে 
পূর্ব থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 

প্রবন্ধ-গান সম্পর্কে শ্রীনরহরি চক্রবতীর “ভক্তিরত্াকর" গ্রন্থ থেকে জানতে 

পারা যায় যে, একাদশ-ছাদশ শতাব্দীতে প্রবন্ধ-গ[ন তার আদি রূপ থেকে 

অভিজাত সংগীতের ব্ধপে পরিবঠিত হয়। এ ছাড়া শাঙ্গ'দেবের বর্ণনা থেকে 

জান! যায় যে, প্রবন্ধ-গানের নিয়মাবলীর লংগে কীর্তনের নিয়মাবলীর যথেই মিল 



৭৪ বাংলা গানের ইতিবৃত্ত 

আছে। গ্রবন্ধ-গান সম্পর্কে নরহরি চক্রবর্তী বলেছেন যে, গ্রবন্ধ-গান ছয় অঙ্গ- 

যুক্ত । এই যডক্গ হল-_শ্বর, বিকুদ, পদ, তেনক, পাট ও তাল। এই যড়ঙ্গ- 

যুক্ত প্রবন্ধ-গানই হল কীর্তভন। ভক্তিরত্বাকর গ্রস্থে বল] হয়েছে-_ 

প্রবন্ধস্ত বডঙ্গানি ত্বরশ্চবিরুদং পদম্ 

তেনকঃ পাট তালে চ স্বর! সরিগমাদ্বয়ঃ |” 

সবর বলতে সা, রে, গা, গ্রভৃতি স্বরুকে বোঝায়, বিরুদ অর্থে স্বতি। তেনক 

মঙ্গলবাঁচক । পাট বলতে বোঝায় তাল যন্ত্রের বোল, আর যাঁর ছারা অর্থ 

প্রকাশ হয তাঁকে বলে পদ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়েরমতে সংকীর্তনের 

গানগুলিকে পদ বলা হত। 

সে যুগে কীর্তন গায়কেরা শান্রীয় সংগীতের নিয়মগ্তলিকে কীর্তনে ব্যবহার 

করেছিলেন । গ্রবন্ধ-গানের পাঁচ রকম জাতি আছে, যেমন-_মেদিনী, নন্দিনী, 

দ্বীপনী, ভাবনী ও তারাঁবলী। আলঙ্কারিকদের মতে তারাঁবলী জাতীয় প্রবন্ধ- 
গান হল পদ ও তাল সমন্বিত। 

আমর! দেখল!ম যে, কীর্তন গান প্রবন্ধ-গানেরই অন্তভু ক্ত। প্রবন্ধ- 
গানেব নিয়মাবলীর সঙ্গে কীর্তনের নিয়মাবলীর স্থম্পষ্ট মিল আছে । 

ঠতন্তযুগে কীর্তন এক নতুন বপ ধারণ করল। ঠেৈতন্তযুগে পদাবলী 
কীর্তন শাস্ত্রীয় সংগীতকে আশ্রয় করে নতুন রসে ও ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে নিজেকে 
প্রকাশ করল। তখন ঠচতন্যদেবের সমলাময়িক ত্ববপ দামোদর, মুরারি গুধ, 

রায় রামানন্দ, হরিদাস ঠাকুর, দূপ-সনাতিন প্রমুখের! শাস্ীয় সংগীতের রাগ- 

ঝাগিণী ও তাল সহযোগে জয়দেব, চত্তীদাস, বিদ্ভাপতি রচিত পদাবলী 
মহাপ্রভুর নিকট পরিবেশন করতেন এবং মহাপ্রভু ভাববিভোর হয়ে 

সে সংগীতের বস আম্বাদন করতেন। এ বিষয়ে চৈতন্তচরিতাম্বত গ্রন্থে 

আছে-- 

“বিদ্যাপতি চণ্ডীদ্রাস শ্রগীতগোবিন্দ। 

ভাবান্ৰপ শ্লোক পভে বায় রামানন্দ ॥ 

ক্ষণে প্রভুর বাহ্ হল, করে মধুর গান, 

হ্বরূপ গায় বিগ্যাপতি গীতগোবিন্দ নীতি 

শুনি প্রভুর জুডাইল কান ॥+:.+ 

কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি থেকে এ কথা বুঝতে পারা যায় ধে, চৈতন্তদেব 
এ সমস্ত কীর্তন গানের রসান্বাদন করে প্রভূত আনন্দ লাভ করতেন। 



কীর্তনে শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণী ব্যবহারের ইতিহাস ৭৫ 

চৈতন্য ভাগবতেও আমর] চৈতন্তদেবের নামকীর্তনের বিষয় জানতে পারি। 
এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, মহাপ্রভুই প্রথম নামকীর্তনের মধ্যে শাস্ত্রীয় সংগীতের 
রাগ-রাগিণী ব্যবহার করেছেন। নবছীপে মহাগ্রভু শিষ্যদের কীর্তন শিক্ষা 
দিতেন-_- 

“রি হরয়ে নম কৃষ্ণ খাদবায় নম 

গোপাল গোবিন্দ বাম শ্রীমধুস্থদন ॥” 
উপরি-উক্ত কীর্তনে কেদার রাগের উল্লেখ আছে। 

চৈতন্ু-আবিভাবের পর থেকে পদাবলী কীর্তনে এক নতুন রস ও ভাবের 
প্রকাশ ঘটে। এর কারণ €চতন্ত-পূর্ব যুগে যে সমস্ত পদ রচিত হয়েছে তা 

রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীল1 অব্লম্বনে, আঁর চৈতন্ত-পরবর্তীকালের পদকর্তার] চতন্ত- 

ভাবের দ্বার! অঙ্প্রাণিত হয়ে পদ রচনা করেছেন। তা ছাড়া ঠচতন্ত- 

ভাঁবকে প্রত্যক্ষ করে য1 তাঁরা উপলব্ধি করেছেন তারই প্রকাশ ঘটেছে তাদের 

পদের মধ্যে সুন্দর ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কার সহযোগে । এ সমস্ত পদে শান্বীয় 

রাগ-বাগিণী ব্যবহৃত হয়ে তা এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। 
আলোচিত তথ্য থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানে যায় যে, শাস্ত্রীয় সংগীতের 

বাগ-রাগিণী চর্ধাুগ থেকে প্রবন্ধ-গানের মধ্য দিয়ে কীর্তনে প্রবেশ করেছে। 

স্থতরাং কীতনে বাগ-রাগিনীর ব্যবহার প্রাচীনতা মণ্ডিত। 



রবীন্দ্রনাথ ও তার সংগীত 

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধারার সংগীত রয়েছে, তার মধ্যে রবীন্দ্র-সংগীত একটি 

বিশেষ ধার]1। রবীন্দ্র সংগীত সম্পর্কে কিছু জানতে বা বুঝাতে হলে রবীন্দ্রনাথের 
কথা কিছু জানা প্রযোজন। আর রবীন্দ্রনাথের কথা! কিছু বলতে গেলেই 

রবীন্দ্র-লাহিত্যের কথা এসে পভে এবং ববীন্দ্র-নাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত 

হুলেই কেবল রবীন্দ্র-দংগীতকে আন্তরিকভাবে জান। যায় বা উপলব্ধি কর! 

যায়। এ কথা স্বীকার্য ঘষে, ্বাহিত্যের মধ্য দিয়েই সংগীতের প্রকাশ আর সেই 
সাহিতা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারলে রবীন্দ্র-সংগীতকেও সম্পূর্ণ উপলব্ধি 
কর! হজ হয়ে পডে। 

প্রথমত রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি আবার কেবলমাত্র কবি নন-__কি উপন্যাসে, 

কি নাটকে, কি কাব্যে, কি ছোটগল্প, কি প্রবন্ধে, কি সমালোচন। সাহিত্যে, 

কি দর্শনে, কি শিল্পচর্চায়, কি সংগীতে, কি গীতিনাট্যে, কি স্থরসংযোজনায় কৰি 

ছিলেন অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী । কবির প্রতিভ! ছিল এতই 

বহুমুখী আর এতই প্রগাঁচম্থষ্টিধমী যে তার সঙ্গে অপর কোন দেশের আর 
কোন কবিরই প্রতিভার বোধ করি তুলন! হয় ন1। 

তিনি দেশ-বিদেশের সাহিত্য ও সংগীতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, আর 

তার থেকে শ্রেষ্ঠ সভারগুলিকে সংগ্রহ করে তাকে নিজস্ব ধারার হ্ট্টিশলতায় 

মপগ্ডিত করে স্বীয় সাহিত্যে ও সংগীতে পরিবেশন করেছেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 

যে, কবি কবিতা হিনাবে যা রচনা! করেছিলেন তার কয়েকটি পরবর্তীকালে 
গানে রূপান্তরিত কর] হয়েছিল, যেমন-_€খেয়।” কাব্যের “শেবখেয়া, কবিতাটি । 

খেয়া কাব্য রচনার পশ্চাতে কবির ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনার ছায়াপাত 

লক্ষ্য করা যায়। পর পর কয়েকটি বিয়োগাস্ত ঘটনার আঘাতে কবিজীবনের 

মর্মে যে আলোভডন €জগেছিল তারই অনবদ্য শৈল্পিক প্রকাশ ঘটেছে খেয়৷ 

কাব্যে। কবির উপলব্ধিতে ওপারে যাবার সময় হযেছে বলে যেন একটা 

"অনুভবের সার হয়েছে, তাই তিনি বলেছেন-_- 

“দিনের আলে! যার ফুরালে। 
সাসঝর আলে! জলালো! না 
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সেই বসেছে ঘাটের কিনারায় 

ওরে আর, 

আমায় নিয়ে যাবি কে বে 

দিনের শেষের শেষ খেয়ায়।+:". 

কবি খেয়া! ঘাটের ধারে এসে বসেছেন-_-কবি-কল্পনায় ওপারে এক অশীম 

রহন্যের দেশ,দেখছেন | কিন্তু সেই রহস্তের দেশে যাবার পথে কবিকে শাহায্য 

করবে কে ?-_কাঁরণ তিনি ঘরের মায়া! কাটিয়ে উঠতে না! পেরে মাঝখানে 

রয়ে গেছেন। কবি বলছেন-__ 

"ঘরেও নহে পারেও নহে 

যে জন আছে মাঝখানে 

সন্ধ্যাবেল কে ডেকে নেয় তারে।***' 

তারপর “বলাকা? কাব্যের ছবি” কবিতা-_ 

তুমি কি কেবলি ছবি, শুধু পটে লিখ! ? 

ওই যে হুদ্বর নীহারিকা! 
যারা ক'রে আছে ভিড় ।*"" 

এই কবিতাটির মধ্যে কবি গতিবাদের কথা ব্যক্ত করেছেন। এই 

কবিতাটিতেও পরবর্তীকালে স্থুর সংযোজিত হয়। এ ছাড়া “ওরে সাবধানী 

পথিক” ও “হৃদয় আমার নাচেরে আদজিকে*+_-এ ছুটি কবিতায়ও পরে 

স্থর সংযোজিত হয়েছে । এ থেকে এ কথা প্রতিপন্ন হয় যে, সাহিত্য, 

কাব্য ও সংগীত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। 

কবিগুরু ছিলেন স্থন্দরের পূজারী ও স্দুরের পিয়াসী। তার এই সৌন্দর্য-- 
তৃষ্ণা ও স্থদ্বরের পিপাসার চমত্কার অভিব্যক্তি দেখ! যাঁয় “আমি চঞ্চল হে, 

আমি স্থদুরের পিয়াপী' এই গানটিতে । জীবনের সব কিছুর মধ্যেই কৰি 
স্ন্বরকে খুঁজে বেড়িয়েছেন। কবি রচিত একটি কবিতা “কষ্ণচকলি আমি 
তারেই বলি” এখানে উল্লেখ্য । কালো রূপকে সাধারণ দৃষ্টিতে কেউ স্থন্দর 

দেখে না, কিন্তু কৰি এখানে কালোবর মধ্যেও অপরূপকে খুঁজে পেয়েছেন । এই 

কবিতাটিও পরবর্তীকালে স্থরারোপ করে গানে রূপান্তরিত কর] হয়েছে। 
কবির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল পৃথক ধরনের__-সাধারণ মান্গব সাধারণ বস্তর 
মধ্যে যা খুঁজে পায় না, কবির দৃষ্টিতে তার মধ্যেই একটা 'সমাধারণ হন্দর 

রূপ ধরা পড়েছিল। এমনকি কবি ম্ত্যুর মধ্যেও নুন্দরকে প্রত্যক্ষ 
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করেছেন। গীতাঞগুলি'র একটি কবিতায় কৰি মৃত্যু সম্পর্কে লিখেছেন-_ 

'যা কিছু মোর সঞ্চিত ধন 
এতদিনের সব আয়োজন 

চরমদিনে সাজিয়ে দিব উচ্বারে 

মরণ যেদিন আসবে আমার দুয়ারে ।১*.. 

এখানে কৰি এ কথাই বলতে চেয়েছেন যে, সেই পরমক্ষণটির জন্য তিনি 

সব কিছু সযত্বে সঞ্চয় করে রেখেছেন মরণকে উপহার দেবেন বলে। কৰি 

আর একটি গানে বলেছেন-__ 

'বরণ মালা গাথা আছে 

আমার চিত্ত মাঝে 

কবে নীরব হাশ্যমূখে 

আসবে বরের সাজে । 

সেদিন আমার রবে না ঘর, 

কেই বা আপন কেই বা অপর, 

বিজন রাতে পতির সাথে 

মিলবে পতিব্রতা, 

মরণ আমার মরণ তুমি কও আমারে কথা |”... 

মৃত্যুর মধ্যে যে মধুর রূপ কৰি দেখেছেন, ইতিপূর্বে এমন করে মৃত্যুকে 

আর কেউ সন্দর্শন করেছেন বলে মনে হয় না। মৃত্যুর সঙ্গে প্রিয়-মিলনের 

অভিব্যক্তির কী চমৎকার শিল্পরূপ-- 

“মরণ সে তো প্রিয়ার চুমু লুটিয়ে পড়ে আলিঙ্গনে ।”*"* 

এভাবে কবি হুন্দরকে তার পাহিত্যে, গানে ও কবিতায় প্রকাশ করেছেন। 

কৰি মৃত্যুকে বাক্তিবিশেষ রূপে দেখেছেন এবং তার মধ্যে হুন্দরকে আবিষ্কার 

করেছেন। গ্ররুতপক্ষে দৃশ্তে গন্ধে গানে তাবে সবত্র স্থন্দরের লীলাখেলাই তাঁর 

চোখে পড়েছে এবং সেই অনুপম সৌনদর্ধান্ভৃতিকেই তিনি প্রকাশ করেছেন 

তাঁর বিবিধ রচনাবলীতে। 

এখন কবির সংগীত চর্চ1 সম্বন্ধে কিছু বলছি। রবীন্দ্রনাথ তার সংগীত 

চর্চ। সম্পর্কে 'জীবনস্থতি” গ্রন্থে বলেছেন, “আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে 

গান চর্চার মধ্যেই আমর! বাড়িয়া উঠিক়্াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা 
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স্ববিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ 
করিয়াছিল।” কবির এই উক্তিতে বোবা যায় যে, সংগীতের অঙ্থরাগ তার 

আজন্ম সচর। শিশুকাল থেকেই তিনি সংগীতের আবহাওয়ায় বড় হয়ে 

উঠেছেন। প্রনঙ্গত উল্লেখ্য, কবি ছেলেবেলায় যছু ভট্রের নিকট উচ্চাঙ্গ সংগীত 

শিক্ষা লাভ করেন এবং ওই শিক্ষার ফলে উচ্চাঙ্গ সংগীত তাকে বিশেষভাবে 

অন্থপ্রাণিত করে। এই অন্প্রাণনার পরিচয় আমর! পাই রবীন্দ্রনাথের উচ্চ 

রাগাশ্রিত গানগুলির মধ্যে । 

কৰি জন্স-রোমান্টিক আর এই রোমা্টিক ভাব কবির বয়স বাড়ার সঙ্গে 

সঙ্গে কবি-মনকে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে দূর-দুরাত্তরে কত অজানার সন্ধানে, সীমাকে 
ছাঁড়িয়ে অপীমের অভিমুখে । কবি যে জন্ম-রোমা্টিক তা কবির “"জীবন- 
স্বতি'র কয়েকটি লাইনে ব্যক্ত হয়েছে এই ভাষায়__“একদিন মধ্যান্ছে খুব 

মেঘ করিয়াছে । সেই মেঘল! দিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির 

ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া শ্লেট লইয়। লিখিলাম--- 

গহন কুহ্থম কুঞ্জ মাঝে।” এক দিক দিয়ে একে মিহ্িক ভাবও বলা যাঁর, 
কারণ এর ভিতর একটা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি আছে। 

পরবতীকালে কবির এই মিষ্তিক ভাব বহু কবিতায় ও গানে প্রকাশ 

পেয়েছে, ফেমন-- 

“সীমার মাঝে অসীয তুমি বাজাও আপন স্থর, 

আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর ।”*" 

এ গানটির মধ্যে কবির অধ্যাত্মচেতনার পরিপূর্ণ প্রকাশ । এখানে বৈষ্ণৰ 
পদ্দীবলীর সেই সীষ্বাকে ছাড়িয়ে অসীমের সন্ধানে, রপকে ছাড়িয়ে অরূপের 

সন্ধানের যাত্রার ইঞ্কিত পাওয়। যায়। কবি বৈষ্ব পদাবলীর ত্বারা বিশেষ 

ভাৰে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই ভাবের বশবর্তী হয়ে কৰি প্রথম বয়সে 
বলিখেছেন “ভাঙ্গনিংহের পন্দাবলী” এবং তার ভণিতায় “ভাঙ্কনিংহের” নাম 

উল্লেখ করেছেন, যেমন--“কহে ভাঙ্ক তব দাস? । 

রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্বস্ত যে সমস্ত সংগীত রচন! 
করেছেন তা "গীতবিতান, পুস্তকে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাঁশিত হয়েছে। বইটির 

প্রথম খণ্ডে পূজা পর্যায়ের গান ও বিখাত স্বদেশ গানগুলি মুদ্রিত হয়েছে। 

ঘিতীক্স খণ্ডে রয়েছে প্রেম পর্যায়ের গান-_-তার মধ্যে আছে প্রে্বৈচিত্রয 
ও নানা খতু অথব! প্ররুতিকে নিয়ে রচিত গান। এ ছাড়াও এই খণ্ডে 
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বিচিত্র অংশে বছ গান আছে। এখানে,.কবির বিষয়বৈচিত্র্যের প্রকাশ এবং 
এদিক্ থেকে কৰির গান বছুমুণী। তৃতীয়" খণ্ডে আছে গীতিনাট্য। 

প্রেম ও পূজা পর্যায়ের গানে কবির অধ্যাত্মচেতনার ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে। প্রেমের মধ্যেই পূজা আর পুজার মধ্যেই প্রেমের স্টোতনায় গানগুলি 
শ্রেষ্ঠব্যগরনাধ্মী হয়ে উঠছে। অঙ্ুভব্র সৌকুমার্য ও হুত্্রতা গানগুলির এক 
প্রধান সম্পদ। এই ছুই পায়ের গানে কৃবির এঁশী প্রেরণা বিশেষভাবে 
প্রকাশিত হয়েছে । এই সব গানে কবি প্রেমের যে রূপ প্রতিষ্ঠিত করেছেন 

তা অন্যত্র ছুর্লভ। পূজা! পর্যায়ের একটি গাঁন-_ 

“তোমার প্রেমে ধন্য কর যাবে 

সত্য করে পায় মে আপনারে ।*", 

এ গানে এশী প্রেমেরই জয়গান করেছেন কবি। আবার অপর একটি 

গানে বলেছেন-_ 

“যদি এ আমার হদয়দুয়ার বদ্ধ রহে গে৷ কভু, 

ত্বার ভেঙে তুমি এসে! মোর প্রাণে, ফিরিয়া যেয়ে] না, প্রভু |৮"" 

এখানেও সেই এশী উপলব্ধির কথাই ব্যক্ত হয়েছে। পূজা পধায়ের আর: 
একটি গান-- 

“আজি যত তার! তৰ আকাশে 
সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে ।,*** 

কবি প্রেম ও পুজা পায়ের গানে প্রেমের মধ্যে পূজা ও পুজার মধ্যে 

প্রেমের প্রকাশ ঘটিয়েছেন । উভয় পর্যায়েই অধ্যাত্মচেতন! প্রকাশ পেয়েছে, 

অনবদ্য সংগীত শিল্পরূপের ভিতর দ্বিয়ে। তিনি বলেছেন-- 

“দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা ।” 

এই ভাঁবটিই কবির প্রেম ও পৃজ! পায়ের গানসমূহের মূল হুর । এখানে 
প্রেম পর্যায়ের কয়েকটি গানের উল্লেখ কর! হল-_ 

১। বড়ে। বেদনার মতে] বেজেছ তুমি ছে। 

২। আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই, তুমি তাই গো। 

৩। নাবলেযায় পাছে সে আখি মোর ঘুম না জানে। 

৪। কীঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারি ঘায়ে-_ 

এর প্রত্যেকটি গানের মধ্য দিয়ে মূলত এঁশী প্রেমের প্রকাশ ঘটেছে ॥ 
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রবীন্দ্রনাথ প্রেম ও পৃজ1 পর্যায়ের গানে তাঁর নিজন্ব মিঠ্িক চেতনাকে ই অনবদ্ধ 
ভাষায় রূপ দিয়েছেন। এ সমস্ত গান অধ্যাত্মচেতনার পূর্ণপ্রকাশ ৷ ঈশ্বরকে 

তিনি নান! ভাবে, নানা! রূপে উপলব্ধি করেছেন এবং তাঁকে রূপায়িত করেছেন 
সংগীতের মধ্য দিয়ে । 

প্রকৃতি পর্যায়ে কবি তার গানের মধ্যে খতুবৈচিত্রোর হ্ন্দর আলেখ্য 
অঙ্কন করেছে । ছয় খতুর চমৎকার ছবি তিনি গানের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে 
তূলেছেন। একটি গানে কবি বলেছেন__ 

হাতে লয়ে ছয় খতুর ভালি পায়ে দেয় ধর] কুম্থম ঢাঁলি-__ 
কতই বরণ, কতই গন্ধ, কত গীত, কত ছন্দ বে ॥১.." 

এটি অবশ্ঠ পূজা পর্যায়ের গান। খতু পর্যায়ের মধো আবার বর্ষা খতু কবির 

অত্যন্ত প্রিয়, তাই কবি বর্ষধাকে নানা ভাবে, নান! বধপে রূপায্িত করেছেন। 

বর্ষার শুরুতে কবি বর্ষাকে আহ্বান করেছেন এই বলে-_ 

“এসো শ্যামল সুন্দর, 

আনে তব তাপহরা তৃষাহরা সঙ্গ হ্ধা। 

বিরহিনী চাছিয়। আছে আকাশে ॥১-. 

বর্ধার বিরহু-ব্যাকুলতা'র ভাবটি এই আহ্বানের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। 

কবি লিখেছেন-_ 

“এই আসে এ অতি ভৈরব হরষে 

জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভরভসে 
ঘনগোৌরবে নবযৌবন] বরষা 
হ্যামগন্ভীর সরস 1৮" 

এর অপর কলিতে আছে-__ 

কোথা তোর অয়ি তরুণী পথিকললনা, 

জনপদ্দবধূ তড়িত-চকিত-নয়না, 

মালতী মালিনী কোথা প্রিক্ল-পরিচা রিকা, 

কোথ। তোর1 অভিপারিক1।”.". 

এই কয়টি লাইনের মধ্যে কালিদাসের প্রভাব লক্ষ্য কর!যায়। কবি কালিদাসের 

মেঘদূত কাব্য দ্বার! যে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এখানে'তারই প্রকাশ 
হয়েছে। এব পরই কবি বলেছেন-_ 
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“এসেছে বরষা, এসেছে নবীন বরষা, 
গগন ভবিয়! এসেছে ভুবনভরল1।”-.. 

এই গানটি কৰি 'কল্পনা* কাব্যে কবিতা হিলাবে প্রথমে লিখেছিলেন, পরে এটি 

গানে রূপান্তরিত হয়। 
প্রকৃতি পর্যায়ে কবি প্রকৃতির ছয় খতুরই বর্ণনা করেছেন তীর গানের 

মধ্যে । বর্ষার বর্ণনা কবির আর একটি গানে এই রূপে পাই-_ 

শাডনগগনে ঘোর ঘনঘট।, নিশীথযামিনী রে। 

কুঞ্পথে সখি, কৈসে যাওৰ অবল! কামিনী রে।+... 

এটি “ভাহুসিংছের পদাবলী'র গান। পূর্বেই বল] হয়েছে যে, কৰি টব 
পদাবলী দ্বারা বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। উপরি-উক্ত গানটিতে 
কবি ঘোর ঘনঘটা সমাচ্ছন্ন বর্ধার দিনে শ্রারাঁধার অভিসার যাত্রার বিস্ব সম্পর্কে 
বলেছেন। অর্থাৎ আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, তায় ঘোর রজনী, অবল। বালা কুঙ্জের 

পথে কি করে অগ্রনর হবেন! এখানে কবি রাধার মনের ভাব গানের মাধ্যমে 

প্রকাশ করেছেন। 

আবার যখন অশ্রাস্ত বর্ষণ শুরু হয়েছে তখন কবি বলছেন-- 

“আজ বারি ঝরে ঝর ঝর ভর] বারে, 

আকাশভাঙ্গ! আকুল ধারা কোথাও ন। ধরে।১ 

আবার রোমার্টিক কবি-মন বর্ষার দ্দিনে এক অজানা পথের সন্ধানে 
দুর-দিগন্তে ছুটে চলেছে। কৰি গেয়ে উঠছেন-_ 

“কোথা যে উধাঁও হল মোর প্রাণ উদ্দাপী 

আজি ভর! বাদরে |. 

অশ্রাস্ত বর্ষণে অশান্ত কবি-মন েন আর ঘরে থাকতে চায় না--ছুটে যেতে 

চায় অনন্তের অভিমুখে । বর্ষার উপযোগী বাগ হচ্ছে মল্লার। কবি এখানে 
মল্লার রাগটি খুব সুন্দর ভাবে পরিবেশন করেছেন। রোমান্টিক কবি আবার 
গেয়ে ওঠেন-- 

“মন মোর মেঘের সঙ্গী 

উড়ে চলে দিগ দিগন্তের পানে, 
নিঃশীম শুন্তে শ্রাবণ বর্ষণসংগীতে 
রিমিঝিম-রিমিঝিম-রিখিঝিম ॥১**+ 

এখানে গানের মধ্য দিয়ে কবি বর্ধার অপূর্ব ছৰি অঙ্কন করেছেন। রিম্-কিম্ 
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শবে বর্ষণ শুরু হয়েছে তাই কবি-মন মেঘের সঙ্গে ছুটে চলেছে কোন্ দিগন্তের 
পানে--পীমাকে ছাড়িয়ে অসীমের সন্ধানে । 

অশ্রাস্ত বর্ণেরও শেষ আছে-_-একদিন বর্ধারও বিদায় নেবার পালা আসে । 

তখন সে সবাইকে অশ্রুসিক্ত ক'রে বিদায় নেয় ।-- 

“বাদল-ধার। হল সার, বাজে বিদায়-স্থর। 

গানের পাল! শেষ করে দে, যাবি অনেক দূর ॥+... 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কবি পাধারণের মধ্যে অসাধারণকে খুঁজে পেয়েছেন আৰ 

সামান্যের মধ্যে অনামান্কে দ্বেখেছেন। বর্ধাকে বহু কৰি তার্দের কবিতায় কপ 

দিগ্সেছেন, তবে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক ধরনের ও অনবদ্য । 
প্রকৃতি পর্যায়ের গান সম্পর্কে আলোচন! করার মময় একটা কথা সর্বদাই 

স্মরণ রাখতে হবে যে, কবির জীবনে প্রকৃতি শিশুকাল থেকে প্রভাব বিস্তার 

করে এসেছে । বয়ন বাড়ার লঙ্গে সঙ্গে কবি নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে আরও 

বেশী মিশিয়ে ফেলেছেন । জোড়ার্সীকোর বাড়ীতে কবির প্রকৃতির সঙ্গে প্রথম 

পরিচয় । “জীবনস্থতি” গ্রন্থে বলেছেন, “জানালার নীচেই একটি ঘাট-বাধানো 
পুকুর ছিল। তার পূর্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একট] চীন। বট- দক্ষিণ 
ধারে নারিকেল শ্রেণী। গণ্ডিবদ্ধনের বন্দী আমি জানালার খড়খড়ি খুলিয়া 

প্রায় সমস্ত দিন সেই পুকুরটাকে একখান। ছবির মতো দেখিয়া দেখিয়া 
কাটাইয়৷ দ্বিতাম।” 

এখানে কবির নিজ উক্তির মধ্য দিয়েই তার প্রকৃতির প্রতি মমতাবোধ 

প্রকাশ পেয়েছে । এরপর কবি প্রকৃতিকে দেখেছেন পেনেটির বাগানবাড়ীতে 

ও ডালহৌপী পাহাড়ে । এখানে কৰি অবাধ স্বাধীনতা পেয়ে প্রকৃতির বুকে 
ছুটে বেড়িয়েছেন এবং নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে নিয়ে নির্ববের 

সৌন্দর্যমূগ্ধতার আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠেছেন-__ 
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব, 

ভুধর হইতে ভূধরে লুটিব, 
হেসে খলখল, গেয়ে কলকল, তালে তালে দিব তালি ।”**" 

কবি যখন প্রকৃতির বুকে ছুটে বেড়িয়েছেন তখন অস্তর দিয়ে যা উপলব্ধি 

করেছেন প্রকৃতির মধ্যে, তারই প্রকাশ ঘটেছে তার গানে ও কবিতায়। 

রবীন্দ্রনাথের গানে বহু বিচিত্রতার সমাবেশ। পূর্বেই" বল! হয়েছে যে, 

ববীন্দ্রনাথ উচ্চাঙ্গ সংগীত শিক্ষা করেছিলেন যছু ভট্টের কাছে এবং উচ্চাঙ্গ 
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সংগীতের রাগ-রাঁগিণী ছার! বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। উচ্চাঙ্গ 

সংগীতের মধ্যে আবার ঞ্পদ ও টগ্পা গান্ কবিকে সবিশেষ মৃগ্ধ করেছিল। 

যার ফলে পরবর্তীকালে কবি রাগ-রাঁগিণীকে আশ্রয় করে বহু ঞরুপদ ও টগ্সা 
গানে হুরারোপ করেছেন। ঞুপদ ও টগ্লার তুলনায় তার থেয়ালভঙ্গিম গানের 

সংখা! কম। এঞ্পদ ঢঙয়ের গানের নমূন] পূর্বেই উৎকলন করে দেখানো 

হয়েছে, এবারে কবিরচিত খেয়াল গানের একটি নমূন! দিই__ 

বাগ রামকেলি-_-তাঁল একতাল 

“বপন যদি ভাঁিলে রজনী প্রভাতে 

পূর্ণ করে! হিয় মঙ্গলকিরণে ।৮-"" 
তবে এ ক্ষেত্রে একট] কথ! মনে রাখতে হবে। খেয়াল গানে খেয়ালের 

বাগ ও তাঁল ব্যবহার করলেও কবি কিন্তু কখনও তান ব্যবহার করেননি । 

ববীন্্রনাথের গানে তান প্রয়োগ হয় নাঁ। খেয়ালের ঢঙে সৃরবিস্তারও তার 

গানে অন্ুপস্থিত। তবে টগ্লা গানে দানাদার তান প্রয়োগে তার আপত্তি 

ছিল ন1। টগ্লার ঢডে “চিরসখা, ছেড়োন। মোরে ছেড়ে! না”, “পে তোমার 

ভোলাব না" ইত্যার্দি বু গানে সুর বেঁধেছেন কবি। এভিন্ন প্রচলিত 

হিন্দুস্থানী রাগ-সংগীতের রাগকে বজায় রেখে কবি বাংলা ভাষায় গান রচনা 
করেন। আড়ানা রাঁগিণীতে কবির একটি বিখ্যাত গান-_ 

“মন্দিরে মম কে আসিলে হে |", 

এই গানটি খেয়াল গান। আড়ান! রাঁগিণীতে বদ্ধ মূল হিন্দীগানটি এই-_ 
'কুন্দর লাগোরি €হ পিয়ার বা 

চঞ্চল চপল চখন লখন'- ইত্যাদি। 

কবির এ ধরনের আর একটি গান-- 

“চরণধ্বণি শুনি তব, নাথ, জীবনতীরে ।১:. 

এই গানটি সিদ্ধু-কাঁফিতে রচিত | মূল হিন্দীগানের বাণী_- 
_.. “মুবলী ধ্বনি শুনি অরি মাই যমূন! তীরে 1৮... 

এখানে হিন্দীগানের সঙ্গে বাংলা গানটির ভাবগত মিল দেখতে পাওয়া যায়। 

এ বূকম একটি তেলেন। গান-_- 

দার] দীম্ দার] দীম্ দার দীম্ দারা 
তাদেরে দানি দানি ।”** 

এই গানটির দ্বারা অন্তুপ্রাণিত হয়ে কৰি বাংলাভাষায় গান রচনা করলেন-_- 



ববীন্জরনাথ ও ভার সংগীত ৮৫ 

'স্থখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে ।+.", 
আবার একটি চতুরঙ্গ গানের মূল হিন্দী ভাষা-_ 

চতুরঙ্গ রস সন গায়ে হো 

গায়ন গুণী আয়ে 

মহম্মদশাকে সব কাজ হস্তী তৃরঙ্গ 
সরস সুখ পাবে ।," 

এ গানটির দ্বারা অন্তপ্রাণিত হয়ে কবি বাংলাভাষায় গান বচন! করলেন-_ 

“এই বেল৷ সবে মিলে চলো! হো ।7:"" 

এ গানটি “বান্মীকিপ্রতিভা"র মধ্যে আছে। 

উচ্চাঙ্গ সংগীতের রাগ-রাগিণীর ভিত্তিতে কৰি ষে সকল গান রচন। করেছেন 

তার সংখ্যা বড় কম নয়। পরে অবশ্ঠ কবি রাগ-বাঁগিণীর প্রভাব কমিয়ে এনে 

তাঁর গানে মিশ্র সবুর আর লোকসংগীতের স্থরকেই সমধিক প্রাধান্য দিয়েছেন । 

কবির গানে বৈচিত্র্যের কথ! বলতে গেলে আরও ছু-একট। কথা বলতে 

হয়। যেমন ছুটি দেতারের গৎ ভেঙে কৰি দুটি বাংল! গান বচন] করেছেন। 

প্রথমটি হল-_'এসো শ্তামলম্বন্দর” আর দ্বিতীয়টি হল--“মোর ভাবনারে কী 

হাওয়ায় মাতালে+ ৷ ছুটি গানই ব্রিতালে বাঁধা । গৎ-এর ছন্দের সঙ্গে 

মিলিয়ে কবির এ গান রচনার মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষণীয় । 

দক্ষিণভারতীয় সংগীত কবিকে মুগ্ধ করেছিল। দক্ষিণভারতীয় ছাত্রী 

সথগাস্িক1 শ্রীমতী সাবিত্রীদ্দেবীর কণ্ঠে ঠুবী চালের “কৈ কছু কহুরে? গানটি 

কবিকে বিশেষভাবে আকুই্ই করে, তাই তিনি এ গানের স্থরে বাংলা ভাষায় 

রচনা1 করলেন-_'তুমি কিছু দিয়ে যাও ১... দক্ষিণভারতীয় সংগীত থেকে 

নেওয়া আর একটি গান-_-“বাঁজে করুণ সুরে ।,*" 

শ্রীমতী সাহানাদেবীর কে একটি হিন্দীগান শুনে কবি “খেলার সাথি 

বিদায় ছার খোলো” গানটি রচনা! করেন। এ ভাবে কবির গানে নানা 

বিচিন্রতার সমাবেশ ঘটেছে। 

ইউরোপীয় সংগীত. কবিকে কতট। আকর্ষণ করেছিল সে সম্পর্কে কবির 

কথাই এখানে উদ্ধত করা হল। “জীবনম্থতি গ্রস্থে কবি বলেছেন_- 

“যুবোপের সঙ্গীতের মরমস্থানে আমি প্রবেশ করিতে পারিয়াছি একথা বল! 

আমাকে সাজে না। কিন্তু বাহির হইতে যতটুকু আমার অধিকার হইয়াছিল 

তাহাতে য়ুরোপের গান আমার হৃদয়কে একদিক দিয় খুবই আকর্ষণ করিত। 



৮৬ বাংল! গানের ইতিবৃত্ত 

আমার মনে হইত, এ সঙ্গীত রোমান্টিক 1” এই উক্তিতেই অনুমান কর যায় 
সুরোপীয় সংগীত কবিকে কতখানি আকর্ষণ করেছিল। কবি মুরোপীয় 

স্থরকে আয়ত্ত করে নিয়ে তাকে নিজস্ব ঢঙে বাংল! ভাষার ম্বাধ্যমে প্রকাশ 

করেছেন বিভিন্ন গানে । যুরোপীয় স্থর গ্রহণ কালে কোন স্থরকেই হুবহু 
অন্থকরণ করেননি-_-তিনি কেবল যুরোপীয় পদ্ধতিতে এক ম্বর থেকে অপর 

স্বরে যাওয়া-আসার বিশেষত্বটুকু গ্রহণ করে তাকে নিজদত্ব ঢঙে পরিবেশন 
করেছেন। এখানেই কবির প্রতিভ1 অনন্ত । এই ধরনের কয়েকটি গানের 

উল্লেখ এখানে কর! হল, যেমন-_ 

১। তোমার হল শুরু, ম্মামার হল সাব! 

২। প্রাণ চায় চক্ষুনাচায় 

৩। জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে 

৪। আলো আমার আলো ওগো... ইত্যাদি 

এ ছাড়! 'ছ্ুলে ফুলে ঢলে চলে বছে কিবা! মৃছুবায়* গানটির স্থুর কৰি একটি স্কচ. 

গান থেকে গ্রহণ করেছেন বলে অনেকে মনে করেন । আর একটি গান-_- 
“ওরে সাবধানী পথিক” । এ গানটির একটি কলিতে এই লাইনটি আছে-_ 

“ঝড়ের রাতের ফুলের মতন? । এতে রয়েছে উপরের পর্দা] থেকে ধীরে ধীরে 

নীচের পর্দার আসার পদ্ধতি। এমুরোপীয় স্থর থেকেই গ্রহণ কর] হয়েছে 

বলে অনেকে মনে করেন । 

কখির নিজ উক্তিতেই প্রকাশ পেফেছে যে, তিনি বিলাতি স্থবের পরি- 

প্রেক্ষিতে 'বান্লীকিপ্রতিভা'র কয়েকটি গানের স্থর বেঁধেছিলেন। “জীবনম্থৃতি, 

গ্রন্থে কবি বলেছেন-- ““বাল্সীকিপ্রতিভা'র অনেকগুলি গান বৈঠকী গান- 
ভাঙ্গা, অনেকগুলি জ্যোতিদাদ্দার রচিত গতের স্থরে বসানো এবং গুটি তিনেক 

গান বিলাতি স্থর হইতে লওয়া।”* 

কবি “বান্মীকিপ্রতিভা”র ডাকাতদের মত্ততার ছুটি গানে বিলাতি স্থর 

ব্যবহার করেছেন, আর একটি আইরিশ স্থর বনদেবীর বিলাপ গানে ব্যবহার 

করেছেন। “বান্মীকি প্রতিভ1” সম্পর্কে কৰি নিজেই বলেছেন-_-“এই দেশী ও 

বিলাতি সরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকিপ্রতিভার জন্ম হইল।” 

কবি অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তাই এভাবে বিলাঁতি 

স্থরুকে আয়ত্ত করে নিয়ে তার মধ্যে উপযুক্ত দেশী ভাষ! প্রয়োগ কবে এমন 
স্থন্দরভাবে হুরারোপ করেছেন যার তুলন। হয় না। 



রবীন্দ্রনাথ ও তীর সংগীত ৮ 

এখন রবীন্দ্রনাথ রচিত হ্বদেশী গানের প্রসঙ্গ উল্লেখা। আমাদের দেশে 

অনেকেই শ্বদেশী গান রচন! করে গেছেন, তবে এখানে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী 

গানই আমাদের বিশেষ আলোচা বিষয়। 

কবির স্বদেশী গানের পিছনে বয়েছে এক রাঁজনৈতিক পটভূমি । ১৯*৫ 

সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের বিরুদ্ধে 'রাখীবন্ধনঃ 

উৎসবের সুচনা করেন বঙ্গতক্গ রহিত করবার প্রয়াসে । এ উৎসবে দেশের 

হিন্দু মৃসলমান নিহিশেষে সবাইকে নিয়ে কবি দলবছ্ধভাঁবে মিছিল করে গান 
গাইতে গাইতে চললেন-__ 

“বাংলার মাটি, বাংলার জল, 

বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, 

পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণা হউক হে ভগবান ।***" 

এবু পরু কবি ইংরেজের বিকুদ্ধে আবার গেয়ে উঠলেন-_- 

“শাসনে যতই ঘেরো। 

আছে বল ছুবলেরো।, 

হওনা যতই বড় আছেন ভগবান, 

আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবিনে রে, 

বোঝ তোর ভারী হলেই ডুববে তরীখান |" 

এরকম ওজদ্থিনী ভাষায় অথচ সুন্দর ছন্দোষয় স্বদেশী গান অপর কোন কবি 

বচন! করেছেন কিনা সন্দেহ । এভাবে আন্দোলন করেই শেষ পর্যস্ত বঙ্গভঙ্গ 

রোধ করা সম্ভব হয়েছিল । ১৯১১ সালে দিলী দরবারকালে ইংরেজ সরকার 

বভঙ্গ রহিত করে ঘোষণ? প্রচাঁবে বাধা হলেন। এ বাঁজনৈতিক জয়ের 

পিছনে চারণকবি রূপে রবীন্দ্রনাথের যে একট] বিশেষ ভূমিক৷ ছিল তা৷ 
অঙ্থীকাঁর করবার উপাঁয় নেই। বক্তৃতা দিয়ে যা সম্ভব হয়নি, কবি তা! সংগীত 

সবার সফল করতে সক্ষম হয়েছিলেন । 

কবির কয়েকটি বিখ্যাত. শ্বদেশী গানের উল্লেখ করছি এখানে । প্রথম 

গাঁনটি হল 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে, দ্বিতীয়টি “দেশ দেশ নন্দিত করি, 

তৃতীয়টি 'আম্বার সোনার বাংলা” । এর মধ্যে প্রথমটি ভারতের জাতীয় 
ংগীত আরু তৃতীয়টি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। একই কবির রচিত গান 

ছুইটি ব্াষ্ট্রের জাতীয় সংগীত হিপাবে গৃহীত হয়েছে এবকুম নজীর বোধকরি 

আর ছিতীয় নেই। 



৮৮ বাংল! গানের ইতিবৃত্ত 

কৰি কীর্তন, রাঁমপ্রসাদী, বাউল, ভাটিয়ালী, সারি ইত্যাদি গানের ঢডেও 
অনেক গানে হুবযোজন1 করেছেন । যেমন-_ 

(কার্তনের হরে )__১। আমি জেনে উনে তবু ভুলে আছি 

২। আবার মোরে পাগল করে দিবে কে 

৩। স্থথে আছি, সুখে আছি (মিশ্র কীর্তন ) 

৪। গহনকুহুম কুগরমাঝে (মিশ্র কীর্তন) 

€। তবু মনে রেখে! যদি দুরে যাই চলে 
রাঙ্গগ্রসাঁদী স্থরে-_ 

১। শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা 

২। আমিই শুধু রইনু বাকি 

৩। আমরা মিলেছি আজ মায়ের ভাকে-"'ইত্যাদি। 

সারি গানের ঢঙে “এবার তোর মর! গাঙে গানটিতে স্থর বেঁধেছেন 

কবি। 

এর পর কবির বাউল ঢঙের গানের কথা উল্লেখ করছি। বাউল গানের 

বিষয় ইতিপূর্বে আলোচনা কর! হয়েছে। এখানে কবি-রচিত বাউল গান 
সম্পর্কে কিছু আলোচন। করছি। বাউল গানের পেছনে কবি-জীবনের একট! 

অভিজ্ঞতা আছে। প্রথম জীবনে জমিদারীর কাঙ্গ উপলক্ষ্যে শিলাইদহে বাস 

কালে কৰি কুষ্টিয়ায় সেই সময়ের বিখ্যাত বাউল লালন ফকিরের সংস্পর্শে 

আসেন এবং লালন ফকিরের গান তাকে মুগ্ধ করে। বাউল গান যে কবি-মনকে 

কতখানি আকর্ষণ করেছিল কবির নিজের কথাতেই তার প্রকাশ দেখা যায়-_ 

“আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রছণ করেছি । এবং অনেক 

গানে অন্ত রাগ-রাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সথরের মিল 

ঘটেছে। এর থেকে বোঝা৷ যাবে বাউলের স্থর ও বাণী কোন্ এক সময়ে 

আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।” 

বাউল বলতে.কী বোঝায় আর বাউল গানই বা কী বসন্ত এ প্রশ্ন মনে 

আনতে পারে, তবে বাউল গান ও বাউল সাধন! সম্পর্কে পূর্বেই এই বইয়ে 

আলোচন। কর] হয়েছে । তা থেকে এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটা ধারণা হতে 

পারে। লালন ফকিরের গান ছাড়াও শাস্তিনিকেতনের ছায়াচ্ছন্্ শান্ত পল্পী- 
পরিবেশ ও বীরভূমের বাউল সম্প্রধায়ের গান কবিকে প্রভাবিত করেছিল । এ 

যুগের বিখ্যাত বাউল শিল্পী পূর্ণদাদের পিতা নবনীদান বাউল শান্তিনিকেতনে 



রবীন্দ্রনাথ ও তার সংগীত ৮৯ 

প্রায়ই ঘেতেন। উত্তরবঙ্গের বাউল গানকেও কবি গ্রহণ করেছিলেন। কবির 
কয়েকটি সুপরিচিত বাউল গানের উল্লেখ করছি, যেমন-__ 

১। আমার মোনার বাংলা 

২। ও আমার দেশের মাটি 
৩। সার্থক জনম আমার 
৪। বিধির বীধন কাটবে তৃমি...ইত্যাদি। 

স্থর সংযোজন] ছাড়া তালন্ষ্টির ক্ষেত্রেও কবির নিজস্ব অব্দান আছে। 
গতাহথগতিক তালের পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে কৰি নিজে কতকগুলি তাল স্ষ্টি 
করেছেন, যেমন-_যণ্ঠীতাল, ঝম্পক, নবতাল, একাদশী, বূপকড়া, নবপঞ্চক 
ইত্যাদি। 

ষ্ঠীতাল__ ৬ মাত্রা 
৬ ২ ৩৪ «৫ ৬ 

যা.) 2 

ছা _ | য়া _-- 
ঝম্পক তাল-__ গাজা 
৮ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৪) ১৩ 

এ ই ল 1 ভি ন্তু স ং গ সি জজ 
স্বন দ্দ রু হে হিস নী রি এ 

নবতাঁল-_ ৯ মাত্রা 
১. ২ ৪ € | ৬ ৭ ৮ ৯ 
নিবি ড় ঘ ন | আ -_ ধা রে 

জব লি ছে] ঞ্ বৰ | তা -_ রা -_- 

একাদশী তাল-_ ১১ মাত্রা 
৬ ২ ৩ | ৪ ৫ ৯১] ৭ ৮৯ ১৩ ৬১ 

ছু য়া রে! দা ও | মো বে |[রা-_- খিয়! 

রূপকড়া__ ঈসা 
৮ ৩ ৫ শু ণী ৮ ৪ 

ও ই রে তি 

দি -: ল দু এ চি, 



৯৪ বাংল৷ গানের ইতিবৃতত 

নবপঞ্ক তাল-_ ১৮ মাত্রা 

১ ২ ৩ ৪ & ৬ ৭" ৮.৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

জ ন নী-- তো মা -- বর ক নু ণ চ বু এ 

১৫ ১৬ ৪৯১৭ ১৮ 

-__-এই তালটি দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে স্বপ্রচলিত। 
খা -_- -- নি 

যে গানে যে রকম তাল প্রযোজ্য রবীন্দ্রনাথ মে রকম তালে দে রকম 
গান বেঁধে দিয়েছেন। কবির তাল স্য্টির মধ্যে অভিনবত্ব আছে। 

রবীন্দ্রনাথের স্থবে প্রভাবিত হয়ে কেহ কেহ এঁ ঢঙে নিজেদের গানে সর 

যোজন করেছেন। কলিকাতা ও বোগ্বাই শহরের বিখ্যাত সুরকাররা কবির 

গানের স্থুরকে আশ্রয় করে নিজেদের গানে তা প্রয়োগ করেছেন। 

নিউ থিয়েটার্সের বিখ্যাত চিত্র উদয়ের পথে? । এই চিত্রে ছুটি গানের 

মধ্যে কবিগুরুর স্থর গ্রহণ করা হয়েছে এবং ছুটি গানই সে সময় জনপ্রিয় 

হয়েছিল। তার মধ্যে একটি গান হল__'তোমার বাঁধন খুলতে লাগে' 

এবং অপরটি হল-_-'গেয়ে যাই গান গেয়ে যাই | এ ছাড়া নিউ থিয়েটার্সের 

অপর একটি চিত্র “মন্ত্রমুগ্ধ'তেও একটি গাঁনে কবিগুরুর সর গ্রহণ কর হয়েছে । 

গানটি হল--“তোমায় রাঁঙাব হাসির রডে।” এ গানটিতে কবিগুরুর “ওগো 
শোনে1 কে বাজায়” গানটির স্থর গ্রহণ কর]! হয়েছে। তবে কবিগুরুর স্থারটি 

হুবছ নকল ন1 করে একটু হেরফের কর! হয়েছে। 

বোক্বাই-এর একটি বিখ্যাত হিন্দী ছবিতে একটি বিখ্যাত গান “বচপন 

কে দিন ভুল! না দেনা” । এই গানটির স্থর কবিগুরুর “কেন পাস্থ এ চঞ্চলতা? 

গানটির সুর থেকে গ্রহণ কর! হয়েছে । এ ভাবে কবির গান বহু গুণীজনের 

অন্তরকে স্পর্শ করেছে, এবং তার প্রভাব তার] এড়াতে পারেননি । 

রবীন্দ্র-সংগীতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচন। করতে গেলে প্রথমেই যে কথা' 

মনে পড়ে তা হুল এখাঁনে গাঁন অনেক সময় ভাঁষা-গ্রধান অথব। স্থর-প্রধান 

হয়ে দীড়ায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানে ভাষা ও সুরের অপুর্ব সংমিশ্রণ । 

যে ভাষার সঙ্গে যে রকম হুরের ভাল মিল হয় কৰি ঠিক সেই ভাষায় সেই 
স্বর যোজনা করেছেন। তার গানে কথা ও স্থবের গঙ্গা-যমূনা সম্মিলন 

ঘটেছে। তাই রবীন্দ্র-সংগীত আজ সর্বজনলমাদূত | 

রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশন-কালে গায়ক অথব! গায়িকাকে গানের বাণী স্পষ্ট 
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করে উচ্চারণ করতে হবে__বাণী-উপযোগী দরদ দিয়ে ঠিকমত ভাল ও লয় 

সহযোগে পরিবেশন করলে বুবীন্দ্র-সংগীত ন্বখশ্রাব্য হুয়। রবীন্্-সংগীত- 

শিল্পীদের মধ্যে অনেকের উচ্চারণের অস্পষ্টতা দেখা যায় আর এই অম্পষ্ঠতার 

জন্য অনেক ক্ষেত্রেই গান শ্রোতাদের কাছে তাদৃশ চিত্তাকর্ষক হয় না। স্পষ্ট 
উচ্চারণে বাণীর যথার্থ অর্থবৌোধ সহ রবীন্দ্র-সংগীত গাইলে তার আবেদন 

অপ্রতিরোধ্য না হয়েই পারে না। 
রবীন্জ্র-সংগীতের সুর পরিবর্তন বিষয়ে কিছু বল! দরকার । পূর্বে গ্রামোফোন 

রেকর্ডে যে সমস্ত রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশিত হয়েছে, মে মস্ত গান বর্তমানে 

নতুন ভাবে নতুন রূপে অনেক শিল্পী গেয়ে থাকেন। স্বরলিপির মধ্যেও কোন 

কোন গানের কিছু পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায় । এ বিষয়ে একট] কথা 

উল্লেখযোগ্য । প্রাচীন শিল্পী শ্রীমতী সাহানাদেবী 'আকাশবাণী'র মাধ্যমে 

বলেছেন যে, তার মেকালে যে তাবে যে গান পরিবেশন করতেন, বর্তমানে 

তার রূপ অনেক বদলে গেছে। এ বিষয়ে '্মামরা পুবেকার বরেকর্ডগুলির কথা 

স্মরণ করতে পারি। শ্রীমতী কনক বিশ্বাম (দাস), শ্রীমতী সাহানাদেবীদের 

মতো পুরানো শিল্পীদের রেকর্ডের গানগুলি শুনলে বুঝতে পারা ঘায় বর্তমানের 

সঙ্গে তাদের পার্থক্য কত। 

অবশ্ত এ কথা স্বীকার্ধ যে, পৃথিবীতে সব কিছুরই পরিবর্তন ঘটে। তবে 

রবীন্্নাথ-মংযৌজিত স্থরের পরিবর্তন না হওয়াই বাঞ্ছণীয়। কারণ এতে 

রবীন্দ্র-সংগীতের বৈশিষ্ট্য ক্ষু্ন হয়। অনেকে স্বরলিপি ঠিক মতো অনুসরণ না 

করে নিজ ইচ্ছানুষায়ী গান গেয়ে থাকেন_-এতে কবির গানের এতিহি নষ্ট 

হয়ে যাঁবে। স্থতরাঁং রবীন্দ্র-পংগীত-বিশেষজ্ঞদের এ বিষয়ে খুবই লক্ষ্য রাখা 

গ্রয়োজন। 

সর্বশেষে বলব যে, ববীন্দ্র-সংগীত আজ ভারতের পবত্র বিশেষ ভাবে 

সম্মানিত এবং এ সংগীত ভারতের নংগীত-তাগডারকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ 

করেছে। এমন কি ভারতের বাইরে সুদুর ইউরোপেও [88016 ১০:7৪ -এর 

বিশেষ সমাদর । কি ভাষায়, কি ভাবে, কি স্তরে, কি ছন্দে সব দিক দিয়েই 

ববীন্দ্র-সংগীত রবীন্দ্রনাথের অভিনব স্টি। 



জাতীয় জীবনে স্বদেশী সংগীতের প্রভাব 

সংগীতের বিভিন্ন ধারাঁর মধ্যে ম্বদদেশী সংগীত একটি উল্লেখযোগ্য ধার!। 
ত্বদ্দেশী সংগীত বলতে সেই লংগীতকে বোঝায়, যা নিজ দেশের বিচিত্র গৌরব্মত্র 
এঁতিহ, স্বাধীনতার কামনা, আশা-আকাজ্ষা, তার হুথ-ছুঃখ বোধ সম্পকিত 

বিষয় নিয়ে রচিত গান। প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্বস্ত ত্বদেশী 
গীতের ধারা বয়ে চলেছে। 

বিগত কালে মৌগলের বিরুদ্ধে রাণ। প্রতাপ দিংহ যখন যুদ্ধ করেছিলেন 
তখন রাজপুত চারণকবির! নিজ দেশের বীর যোদ্ধাগণের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী 
অবলম্বনে গান বচন! করে গেয়েছেন এবং দে সব সংগীত সমগ্র জাতির মনে 

বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে এবং জাতির মন দেশপ্রেমে উদ্দ্ধ করতে 

সাহায্য করেছে। 

পরবর্তাকালেও দেখা যায় আমাদের দেশে রঙ্গলাল, ছ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দর- 
নাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্্র দাস, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, 

রজনীকাস্ত, চারণ কবি মুকুন্দ দ্বাস, অতুলপ্রসাদ ও নজরুল ইসলাম প্রমুখ কবি 

ও গীতিকারগণ বনু দ্ব্দেশী সংগীত রচনা! করেছেন। এদের বচিত ব্বদেশী 

সংগীত-জাতীয় জীবনে বিশেষ প্রেরণ1 যুগিয়েছে এবং বাঙালীর মনে দেশাত্মবোধ, 

জাতিগ্রীতিবোধ উদ্দ্ধ করতে সাহায্য করেছে। বর্তমানেও কয়েকজন কৰি 
খ্বদেশী সংগীত রচনা করেছেন, তবে উল্লিখিত রচয়িতাগণের ব্ুচনার সঙ্গে 

এদের বূচনার পার্থক্য অনেকখানি । পূর্বোক্ত কবিদের ভাষা ছিল অত্যন্ত 

বলিষ্ঠ, কিন্তু এ যুগের শ্বদেশী গানের ভাষার মধ্যে তাদৃশ বলিষ্ঠতা চোখে 

পড়ে না। ছুই যুগের শ্বদেশী গানের এই পার্থক্যের মূলে রয়েছে সে যুগের 
মানুষের মনের বেদন1-বোধ । দেশ তখন ছিল পরাধীন আর সেই পরাধীনতার 

বেদনা সে যুগের কবিদের মন ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল যার প্রভাবে 

তাদের মনে দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মূক্ত করবার একটা প্রবল 
আকাজ্ষ। জন্মেছিল। তাই তাদের লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে বলিষ্ঠ 

ভাব ও ভাব! । কিন্তু বর্তমানে দেশ ম্বাধীন হয়েছে আর স্বাধীন দেশের 

জনসাধারণের মনে পূর্বেকার সেই বেদনা-বোধ নেই, তাই তাদের গানের 

মধ্যেও পূর্বেকার ভাব ও ভাষ! প্রকাশ হওয়া সম্ভব নয়। 
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যাই হোক, বিভিন্ন কবির রচিত স্বদেশী সংগীত সম্পর্কে এখানে কিছু 
আলোচন! করছি। 

স্বদেশী সংগীতের ক্ষেত্রে প্রথমে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ কবছি। 

দেশ যখন পরাধীন ছিল, তখন তিনি দাসত্বশৃঙ্খলকে ছিন্ন করে দ্বাধীন ভাকে 
বাচবার স্বপ্ন দেখেছিলেন আর উচ্চ কণ্ঠে বলেছিলেন-_ 

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাচিতে চায় হে 

কে বাঁচিতে চায়, 

দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, 

কে পরিবে পায়।১.. 

এর পর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত স্বদেশী গানের উল্লেখ 

করা যেতে পারে। ছ্বিজেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-_ 

“মলিন মুখচন্দ্রম1 ভারত তোমারি |." 

সত্যেন্দ্রনাথ রচিত ত্বদেশী গানের উদাহরণ-_ 

“মিলে সবে ভারত সম্ভান__ 

এক তান এক মন প্রাণ।১**" 

হ্বদেশী গানের ক্ষেত্রে বস্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্* গান বিশেষ উল্লেখযোগ্য 1 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শেষ পাদ এ গান জাতির মনে এক প্রবল, 

আলোড়ন স্ষ্টি করেছিল-_সার! দেশ “বন্দেমাতরম্” ধ্বনিতে মুখর হয়ে 

উঠেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তার দেশাত্মবোধক বিখ্যাত উপন্যাস 'আনন্দমঠ'-এর 

জন্য “বন্দেমাতরম” সংগীত রচনা করেছিলেন। তিনি উত্তরবঙ্কের সঙ্গ্যাপী- 
বিদ্রোহের কাহিনী অবলম্বনে রচিত আনন্দমমঠে দেশাত্মবোধের মহাকাব্য 

স্ষ্ট্টি করলেন। সে যুগে দেশমাতাঁর সেবায় যারাই আত্মনিয়োগ করতেন 

তাদেরই বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করতে হুত। বিপ্লবীদের কাছে এ গান 

ছিল বেদমন্ত্র-শ্ববূপ। এ সংগীতের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতমাতাকে বদন? 

করেছেন-__ 
“বন্দেমাতরম্ 

সুজলাং সুফলাং মলয়ঞজশীতঙ্পাং 

শশ্য-শ্া মলাং মাতরম্।+*"" 

এরূপ এঁকাস্তিক ভক্তির আবেগ-মিশ্রিত মাতৃবন্দনা অপর কোন কবির: 

দ্বারা সম্ভব হয়েছে বলে মনে হয় না। শ্রাঙ্মরবিন্দ এই সংগীতকে শ্রদ্ধার 
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সঙ্গে স্মরণ করেছেন। এ মংগীত আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ প্রভাব 

বিস্তার করেছে। কত কত তকণপ্রাণ দেশকর্মী বীব যে এই গান কণ্ঠে নিষ্বে 

হাসতে হাসতে মৃত্যুবরণ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। এদেশের স্বাধীনতা- 

সংগ্রামের শহীদর্দের আত্মোত্সর্গের প্রেরণ] মূলত এই গানের বাণী থেকেই 
এসেছিল এ কথা বললে মোটেই বাড়িয়ে বল! হয় না। 

এব পর ভাওয়ালের কবি গোবিন্চন্দ্র দামের নাম উল্লেখযোগ্য । গোবিন্দ 

দাস রচিত ্বদেশী গান _ ্ 
স্বদেশ দেশ করিস কারে এদেশ তোদের নয়। 

এই যমূন] গঙ্গা নদী তোদের ইহ! হতে] ঘি 

পরের পণো গোরা সৈন্তে জাহাজ কেন বয়।”* 

এ ধরনের স্বদেশী সংগীত জনসাধারণের মনে জাতীয়তা বোধ উ্দ্ধ 

করতে প্রচুর সাহায্য করেছে। 

ত্বদেশী সংগীত বিংশ শতাব্দীর যুব সমাজের মনেও বিদ্রোহ জাগিষে 

তুলেছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে। যুব সমাজের মনে সেদিন স্বাধীনতার স্বপ্ন জেগে 

উঠেছিল এবং তবি শক্তি কালক্রমে এত প্রবল আকার ধারণ করেছিল থে 

ইংরেজের শেষ পর্ধস্ত এ দেশ ছেডে চলে যাওয়। ছাভা গত্যন্তর ছিল না।। 

স্বদেশী সংগীত রচনাঁকালে বিভিন্ন কবি বিভিন্ন ভাবের হবার অন্রপ্রাণিত 

হয়েছিলেন-_কোন কোন কবি দেশমাতাকে বন্দন। করেছেন, কেউ বক! 

জনগণের উদ্দোশ্তে দেশমাতার আকুল আহ্বানকে ভাষ। দিয়েছেন তার্দের গানে, 

কেউ বা জনসমাজকে এগিয়ে চলার জন্য উদ্দাত্ত কঠে আহ্বান জানিয়েছেন 

গানের খাণীতে, আবার কোন কোন কবি কারাবাসে বন্দী থেকেও 

পরাধীনতার মর্মজালার বিরুদ্ধে উদ্দীপক বিব্রোহ-সংগীত রচনা করেছেন। 

ত্বদেশী সংগীতের প্রভাবের কথা বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের শ্বদেশী গান- 

গুলিকে বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়। এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা 
হয়েছে, এখানে আরও কতকাংশ যোগ করা হচ্ছে। 

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হয়। ইংরেজ সরকার অবিতক্ত 

বাংলাদেশকে দ্বিথপ্ডিত করে বাংলার শক্তিকে ছুর্বল করতে চেষ্টা করলেন। 
কবি তখন ভাঙা দ্বেশকে গোড়া দেবার অভিপ্রায়ে ইংরেজের চক্রান্তের বিরুদ্ধে 

আন্দোলনে মেতে উঠলেন আর অজন্র ত্বদেশী গান প্রণয়ন করে দেশবাসীর 

'্বদেশপ্রেমকে জাগ্রত করলেন। তিনি 'রাধীবন্ধন” উৎসবের শৃচন। করলেন 



জাতীয় জীবনে ত্বদেশী সংগীতের প্রভাব ৯&. 

এবং শোভাধাত্রা করে সবাইকে নিয়ে নিষ্নবর্তী গানটি গাইতে গাইতে 

চললেন-_ 

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল-_ 

পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান ।? 

বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্যে চিত অন্ত একটি গানে কবি গাইলেন-__ 

“ও আমার ধেঁশের মাটি, তোমার "পরে ঠেকাই মাথ]। 

তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আচল পাত? ॥*-.. 

কবি সবাইকে নিয়ে রাজপথে এ সব গান গাইতে গাইতে চললেন 

এবং দেশবাসীকে একতাবদ্ধ হবার জন্য আবেদন জানালেন। তিনি গেয়ে 

উঠলেন-__ 

“যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। 

একল চলো, একল। চলো, একল। চলে। রে ।১*"" 

রবীন্দ্রনাথের আর একটি স্বদেশী গানের উল্লেখ কর! হচ্ছে-_- 

“এখন আর দেরি নয়, ধর গে! তোরা, হাতে হাতে ধর্ গো, 

আজ আপন পথে চলতে হবে, সামনে মিলনন্বর্গ ।৮'. 

এইবূপে ত্রমাগত আন্দোলন চালিয়ে তিনি দেশবাসীর অন্তরে পরশাসনের 

বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিরোধ-চেতন] জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইংরেজ 

সরকার ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রহিত করতে বাধ্য হলেন। এখানে স্বদেশী 

সংগীতের অমোঘ শক্তি প্রকাশ পেয়েছে। 

রৃবীন্দ্র-রচিত দ্ব্দেশী সংগীতের কথ! বলে শেষ করা যায় না। এ সমস্ত 

সংগীতের মধা দিয়ে জাতীয় জীবনে দেশীত্মিকা বুদ্ধির জাগরণ ঘটে ছিল-_দেশ 

মুক্তি কামনায় মেতে উঠেছিল। স্বদেশী দংগীত জাতির মনে কতখানি প্রভাৰ 

বিস্তার করেছিল পরবর্তাকালীন জাতীয় সংগ্রামের ধারা থেকে তার একটা! 

আন্দাজ পাওয়। যায়। 

রবীন্দ্রনাথের পর এ ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের নাম ম্মরণ করতে হয়। তার 

বিখ্যাত দুটি স্বদেশী গানের উল্লেখ কর! হল-_ 
(১) “ধন ধান্তে পুপ্পে ভরা 

আমাদের এই বন্ন্ধরা 

তাহার মাঝে আছে দেশ এক 

সকল দেশের সের1 1”. 



৯৬ বাংলা গানের ইতিবৃত্ত 

(২) “বঙ্গ আমার জননী আমার 

ধাত্রী আমার আমার দেশ, 

কেন গো মা তোর শু নয়ন 

কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ।"*' 

এ সব সংগীত একদা] জাতীয় জীবনে নব উদ্দীপন। ও নবজাগরণ স্থষ্টি করতে 

সাহায্য করেছিল। ছ্বিজেন্দ্রলালের পর কৰি রজনীকাস্ত সেন ভার একজন 

সার্থক শ্বদে শী গানের অঙ্টা। তার একটি প্রসিদ্ধ গানের প্রথম দুই লাইন-_ 

“মায়ের দেওয়া মোট] কাপড় 

মাথায় তুলে নে রে ভাই।”*." 

এখানে কবি দেশবাসীর উদ্দেশে বলতে চেয়েছেন যে, আমাদের দেশমাতার 

দান সব সময়ই আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবো, তা সে বস্ত যেমনই হোক 

না] কেন__-কারণ দেশমাতার দান হল আশীর্বাদ 

দেশ পরাধীন থাক কালে জাতীয় নেতৃবর্গের কে স্বভাবতই বিদেশী 

বর্জনের ডাক উচ্চারিত হয়েছিল। দেশ জুড়ে তখন ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রবল 

আন্দোলন চলছে-_বিলিতি বয়কট আন্দৌলনের একটি প্রধান অঙ্গ হয়ে 

দাড়িয়েছে । কিন্তু ব্তৃত। দিয়ে যে প্রেরণ] জাগানো! মভব হয় না, গানের 

মধ্য দিয়ে সহজেই সে প্রেরণ] জাগিয়ে তোলা চলে। চারণকবি মৃকুন্দদাস 

তার সংগীতের মধ্য দিয়ে জনগণের উদ্দেস্টে বক্তব্য রাখলেন-_ 

“ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি, বঙ্গনারী 

কভু হাতে আর পরো! না, 

জাগে গে। ও জননী, ও ভগিনী, 

মোহের ঘুমে আর থেকে ন11+*-" 

এ গান শোনবার পর শত শত নারী ও যুবতী তীদ্দের রেশমী চুড়ি ভেঙে 
ফেলেছিল। বিদ্বেশী কাঁপড় জাম অগ্রিতে ভন্মীভূত করে পরাধীনতার অন্যতম 
কলঙ্ক-লাঞ্ছন দূর কর! হল। দেশের নরনারীর বিদ্বেশী কাপড় ছেড়ে খদ্র 
পরতে আরম্ভ করলেন। এখানে স্বদেশী সংগীতের প্রভাব লক্ষণীয় । 

এর পর কবি অতুলপ্রসাদ-রচিত স্বদেশী সংগীতের কথা উল্লেখ কর! যেতে 

পারে। তিনি বলেছেন-_ 

“বল বল বল সবে শতবীণ] বেণু রবে 

ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।১..* 



জাতীয় জীবনে স্বদেশী সংগীতের প্রভাব ৯৭ 

অতুলগ্রসাদ্দের এ উক্তি পরবর্তীকালে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ভারত 
জগৎসভায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছে। 

এর পরই বিঞ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের নাম উল্লেখযোগ্য । তিনি 

কারাবাসে থাকাকালীন উদ্দাত্তকঞ্ে গেয়ে উঠলেন-- 

কারার এ লৌহ কপাট 
৮ ভেঙে ফেল্ করুরে লোপাট, 
রক্ত জমাট শিকল পুজার পাষাণ বেদী। 

ওরে ও তকুণ ঈশান! 

বাজ তোর প্রলয়-বিষাণ ! 

ধ্বংস -নিশান উড্ভুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি ১... 
এ গানের মাধ্যমে কৰি দেশের তরুণদের মনে ভাঙনের উদ্দীপনার ক্যষ্টি 

কৰরেছিলেন। বিদ্রোহী কবি দেশের জনগণকে ভ'সিয়ার করে দিয়ে গেয়ে 

উঠলেন-_ 

“ছুর্গম গিরি কান্তার মক ছুত্তর পারাবার হে, 

লজ্ঘিতে হুবে বাত্রি নিশীথে যাত্রীর] ই'সিয়ার ।,.. 

কবি এখানে দেশবাসীকে সচেতন করে দিয়ে বলেছেন যে, তাদের যাত্রা- 

পথ অত্যন্ত কঠিন, অবস্থ! অতা্ত প্রতিকূল, তাই খুব হু'নিয়ার হয়ে চলতে হবে। 
লক্ষ্যে পৌঁছনোর পথে কোন বিশ্ন এলে তাকে অতিক্রম করে যাত্রা সফল 
করে তৃূলতে হবে । 

এভাবে বিভিন্ন কবি বিভিন্ন ভাবের স্বদেশী সংগীত রচনা করে জাতীয় 

মানসকে উদ্ধদ্ধ করে গেছেন। হ্বদদেশী সংগীত কেবলমাত্র সঙ্গীত নয়--এর 

মধ্যে রয়েছে এক অভাবনীয় প্রেরণা, যে প্রেরণা বাঙ্গালী জাতির মনে 

নব উদ্দীপন! ও নবজাগরণের ছুটি করেছিল আর এই নবজাগরণই একদিন 

বাঙ্গালী জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল চূর্ণ করে স্বাধীন হবার বল যুগিয়েছিল। 

সংগীতের প্রধান অঙ্গ হল-বাণী ও স্ুর। বাণীর ভিতর শক্তি না থাকলে 

সাধারণের মনে দেশপ্রেম উদ্বোধিত হয় না। উল্লিখিত কবিদের ভাষ। ছিল 

মর্মম্পর্শশ, তাই তাদের গান সাধারণ মানুষের অভ্তরের অস্তংস্থলে প্রবেশ করে- 

ছল। এ সমস্ত গান বাঙ্গালী কোনদিন ভুলবে না। এমনকি, দু বিশ্বাস 
নিয়ে বলা যায় যে, ভাবীকালের মৃক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত বাঙ্গালীর মনেও এসব 

নন গভীর রেখাঁপাত করবে। বর্তমানে যে সব কবি এই জাতীয় সংগীত রচনা 
ণ 
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করছেন ত1 ঠিক ত্বদ্দেশী সংগীতের 'পর্যায়ে পড়ে না। কেন পড়েনা তার 
হেতু পূর্বেই নির্দেশ কর। হুয়েছে। 

উপসংহারে আলোচনার শ্যত্র-সংক্ষেপ করে বলা! চলে যে, রঙ্গলাল থেকে 

শুকু করে হেমচন্দ্র, ছ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, গো বিন্দদাস, রবীন্দ্রনাথ, 

দ্বিজেন্দ্রলাল? বূজনীকাস্ত, মুকুন্দদাস, অতুলগ্রসাদ ও নজরুল ইসলাম প্রমুখ ষে 

সব কবি ও গীতিকার ত্বদেশী সংগীত রচন। করে গেছেন তা জাতীয় জীবনের 

গভীরে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে এবং জাতির মনে দেশপ্রেম উদ্্ধ 

করতে প্রভূত সাহায্য করেছে। পর্বশেষে কবিগুরু-রচিত ভারতের জাতীদ্র 

সংগীতের উচ্চারণ দিয়ে এই অধ্যায়ের আলোচনার শেষ করি-_ 

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভা গ্যবিধাতা । 

পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠ। দ্রাবিড় উতৎ্কল বঙ্গ 

বিদ্ধ্য হিমাচল যমুন! গঙ্গ1 উচ্ছল জলধিতরঙ্গ 

তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাঁগে, 

গাহে তব জয়গাথা । 

জনগণমঙ্গলদ্বায়ক জয় হে ভারতভাগাবিধাতা। 

জদ্ব ছে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে 1১-- 



গুরু নানক 

পৃথিবীতে অনেক বড় বড় সাধকের আবির্ভাব ঘটেছে। লে সমস্ত বড় 
সাধকের নায় গুরু নানকও একজন বড় সাধক । অধ্যাত্মভাবে অনুপ্রাণিত 
নানকের কথ্ে যে সুমধুর বাণী নিঃশ্ুত হয়েছিল তা পরবর্তীকালে 'নানকের 

ভজন' নামে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। 

নানকের পিতা কালুবেদী ও ম! তৃপ্তার তত্বাবধানে নানক বড় হয়ে 

উঠেছিলেন । তবে ছেলেবেলা থেকেই নানকের প্রচলিত লেখাপড়ায় তেমন মন 

ছিল ন! আর তার মধ্যে এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল ঘ। সাধারণের মধ্যে দেখ! 
যায় না। সংসারের কোন কাজকর্মেই তাকে পাওয়। যেত না। তার গুঁদানীন্যের 

দরুন তার পিতামাতা ধরেবেধে তার বিবাহ দেন। উদ্দেশ্য, বিবাহবন্ধনে 

আবদ্ধ হবার ফলে যদি সম্তানের সাংসারিক বিতৃষ্ণার ভাব কেটে যায়, গৃহী 

জীবনে মন বনে । কিন্তু বিবাহের পরও তার মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা 

গেল না। নাঁনকের মধ্যে বাল্য থেকেই যে এশী ভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল 

'তা তার পিতামাতা বুঝতে পারেননি । কিন্তু সেখানকার মুলমান জমিদার 
রায় বুলারের চোখকে তা ফাকি দিতে পারেনি । 

নানক ধর্মের ক্ষেত্রে ছিলেন উদার । তিনি পথে-প্রাস্তরে, শ্মশানে, উপবনে 

ঘুরে বেড়াতেন আর নিজ উপলব্ধ সত্যের বাণী প্রচার করতেন। এই সত্যের 
বাণী প্রচার করতে গিয়ে তিনি যে সমস্ত আধ্যাত্মিক ভাব ব্যক্ত করেছেন, 

তা পরবর্তীকালে নানকের ভজনাবলী হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। নানকের 
একজন মৃসলমান ভক্ত ছিলেন-__তার নাম মর্দানা। তিনি নানকের সঙ্গে সঙ্গে 
ঘুরে বেড়াতেন আর নানকের ভজনগীতের সঙ্গে রবাব যন্ত্র বাজাতেন। নানককে 

কেউ যদ্দি জিজ্ঞাসা করত ঘে তিনি কোন্ মঠের অন্তর্গত তাতে তিনি উত্তর 

দিতেন ফে, তিনি নানক নিরহংকারী। তার কাছে ছিন্দুমুসলমানের কোন 
ভেদ নেই__উচু-নীচুর কোন ভেদ নেই। তাঁর মতে ঈশ্বর এক ও অদ্ধিতীয়। 
যে যেভাবেই ঈশ্বরকে ভজন] করুক প্রত্যেকেরই পুজা একই ঈশ্বরের চরণপ্রান্তে 
উপনীত হুয়। নানক বলেছেন-__ 

“যো এক নীর হায় গঙ্গাজী 

এক নাম হায় রাম 



১০৯ বাংল। গানের ইতিবৃত্ত 

এক চাদ-হায়, এক স্থরজ 
নির্বল কে বল রাম।+".. 

অর্থাৎ রাম নামই হল সার বস্ত-_-এই নামের মধ্য দিয়েই সবকিছু 

উপলব্ধি কর! যায়। 

নানকের জীবনে নানা! অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ চোখে পড়ে । কথিত 
আছে একবার তার এক তক্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে জল পান করবার অভিপ্রায় 

জানান এবং সেই ভক্তকে একটু দূরে গিয়ে জলের সন্ধান করতে বলেন নানক । 

সেই ভক্ত প্রথমে গিয়ে কোন জলাশয় না দেখতে পেয়ে বার্থ-মনোরথ হয়ে 

ফিরে আসেন। নানক তাকে বলেন ভগবানের নাম ম্মরণ করে সেখানে 

আবার যেতে। তখন সেই ভক্ত ইঞ্টনাম স্মরণ করে সেখানে গিয়ে প্রচুর জল 

দ্বেখতে পান এবং জলপান করে তৃষ্ণা নিবারণ করেন । নানক ভক্তদের 

এ কথাই বলেছেন যে, সর্বশক্তিমান সেই পরমপুরুষের নিকট আত্মপমর্পণ 

করলে, তার উপর নির্ভর করলে, সব কিছুই পাওয়া যায় সহজে । 

নানক ভজন গান গেয়ে নান জায়গায় পর্যটন করতে লাগলেন । দলে 

দলে মানুষ তার ভক্তমণ্ডলীতে যোগ দিল। নানকের ভজন গান ছিল ভক্তদের 

এক প্রধান আকর্ষণ। এঁশী প্রেরণায় অন্ুপ্রাণিত হয়ে নানক যে সব ভজন 

করতেন ত৷ 'জপজী” নামক গ্রন্থে সংবদ্ধ হয়ে রয়েছে । এই সব “ভজন” 

আমাদের দেশের এক গর্বের বস্ত। 

ভগবত্কপা লাভ করবার একমাত্র উপায় অলথ পুরুষের নাম জপ। 

নানকের ফোহায় এই ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে এইরূপে- 

কুপ নীর বিনা ধেছু ছির বিন! 

মন্দির দীপ বিন! 

জ্যায়সে তরুবর ফল বিন হীন! 

ত্যায়সে প্রাণী হরিনাম বিনা”*** 

অর্থাৎ, জলবিহীন কৃপ, দুপ্ধবিহীন ধেঙ্ছ, দীপবিহীন মন্দির, ফলবিহীন 
বৃক্ষ যেমন বাস্তব জীবনে অর্থহীন হয়ে পড়ে, তেমনই জগতের প্রাণীও 

হরিনাম ভিন্ন বেচে থাকতে পারে না-_-ইষ্টনাম ভিন্ন মনুষ্যদেহ কোন কাজে 

লাগে না। 

অপর একটি গানে নানক গাইছেন-_ 
“কহে নানকশ। বিন ভগবস্ত। 



গুরু নানক ১৩১ 

ইয়া জগমে নহি কোই আপনা 

হরিনাম বিন11+.., 
এখানে নানক বলছেন যে, একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন এ জগতে আপনার বলতে 
কেউ নেই--হরিনামই হল জগতের একমাত্র সাঁর বস্ত। 

“দেহ নয়ন বিন বয়ন চন্দ্র বিন 

ধরতী মেহ বিহীন! 
জ্যায়লে পণ্ডিত বেদ বিন হীন! 

ত্যায়সে প্রাণী হরিনাম বিনা 1১... 
অর্থাৎ, নয়ন ভিন্ন দেহ, চন্দ্র ভিন্ন রাত্রি, মেঘবিহীন ধরিত্রী আঁর বেদবিহীন 
পণ্ডিত ব্যক্তি যেমন অকেজো, তেমনই ইষ্নাম-বিহীন মান্য নিক্ষল। 

“নানক গাবী এ গুণী নিধাঙ্ছ 

গাবী এ স্থনী এ মণিরথী এঁ ভাউ 

ছুথু পরিহার স্থখ ঘরিলৈ নাই ॥১... 
অর্থাৎ নানক বলছেন, সেই গুণনিধান পরশপ্রভুর স্ততি গান কর--তার 
গুণ কর গান, তার গুণ কর শ্রবণ, তাহলেই ছুঃখকে পরিহার করে সখ নিয়ে 

যেতে পারবে ঘরে। 

নানক এই ভাবে তার ধর্মের উপলব্ধিসমূহকে গ্রথিত করে যে সব ভজন 

রচনা! করেছেন তা আমাদের সংগীত-ভাগারের অক্ষয় সম্পদ হয়ে বয়েছে। 

আজও নানকের ভজন শ্রোতৃবৃন্দকে ভাবলাগরে নিমজ্জিত করে। 

কবিগুরু বুবীন্্নাথের পিতৃদেব মহবি দেবেন্দ্রনাথ গুরু নানকের ভজনাবলীর 

নবিশেষ অন্থরাগী ছিলেন। হিমালয় ভ্রমণ উপলক্ষ্যে তিনি যখন পাঞ্জাবে যান 

তখন অমৃতসরেও গিয়েছিলেন এবং নেই স্থযৌগে শিখদের প্রধান তীর্থস্থল 
স্বর্ণমন্দিব” পরিদর্শন করেন। ত্বর্ণমন্দিরে শিখ ভক্তদের পাশে বসে তিনি 

ঘণ্টার পর ঘণ্ট। নানকের ভজনগীত শুনে কাটাতেন এবং ওই গীতলহরী শ্রবণে 

তীর অস্তরে এক অপূর্ব ভক্তিভাবের আবেশ হতো। সেই ভক্তিবিহ্বলতার 
কথা তিনি তার আত্মজীবনী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন । 

নানক রচিত ভজনগীতাবলীর মধ্যে এই গানটি মহধিদেবের সবচেয়ে প্রিয় 

ছিল-_ 

গগনময় থাল, রবি চন্দ্র দীপক বনে 

তারক-মগ্ডল! জনক মোতি। 



১৪২ বাংলা গানের ইতিবৃত্ত 

ধুপ মলয়ানিলো, পব্ন.চবরো করে, 
সকল বনরাই ফুলস্ত জ্যোতি । 

ক্যয়ণী আরতি হোবে ভবখগ্ডনা তেরী আরতি, 

অণাহুত শব্ধ বাজস্ত ভেরী ।,** 

রবীন্দ্রনাথ এই গানটির তর্জমা করেছেন এই ভাষায়-__ 

জয়জয়স্তী-__বীপতাল 

গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জলে, 
তারকমগ্ডল চমকে মোতি ত্বে। 

ধুপ মলয়ানিল, পবন চামর করে, 

সকল বনরাজি ফুলস্ত জ্যোতিরে। 

কেমন আরতি হে ভবখগ্ডন, তব আবতি-_ 

অনাহুত শব্দ বাজজ্ত ভেরী রে 1... 

ভক্ত কবীর 

বারাণসীর এক দরিদ্র মুসলমান জোলার ঘরে কবীর দাসের জন্স। 

নিরক্ষর, অর্থ-সংস্থানহীন এক পরিবারকে নির্ভর করতে হয় বস্ত্র বয়নের উপর । 

পিতা নিরু ও জননী নীম! একাস্তভাবে চান যে তাদের পুত্র পৈতৃক বৃত্তি গ্রহণ 

করুক। 

কিন্ত কবীরকে নিয়ে পেরে ওঠা দাঁয়। তিনি স্বভাবতই খুব উদ্দাপীন 
আর সংসারের কোন কাঁজেই তাঁর মন বসে না। তিনি সব সময় কোন 

ফকির ব। সাধুর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়ান এবং এ ভাবেই তার দিনরাত 
কোথা দিয়ে কেমন ভাবে কেটে যায় তা তিনি নিজেই বুঝতে পারেন 
না। পুত্রের এরপ মনোতাবে পিতামাতা শঙ্কিত, কারণ এই পুত্র এভাবে 

দ্বায়িত্ব এড়িয়ে চললে বুদ্ধ বয়সে তাদের কে দেখবে? 
কবীরের পূর্বাগতর1 মাত্র ছুই-তিন পুকষ আগে মুনলমান ধর্ম গ্রহণ 

করেছিলেন, কাজেই পূর্বের আচার» সংস্কার ও সাধনার এঁতিহা তার রক্তের 

মধ্যে ক্ষীপধারায় হলেও বহমান ছিল। বারাপসীতে হিন্দু সাধুসস্তদের বাস_ 
এখানে তপঃসিদ্ধ মহাপুরুষদের আনাগোন! সব সময়, তাই কবীর স্থির করলেন 



ভক্ত কবীর ১৩ 

এদের কারুর কাঁছ থেকে তিনি দীক্ষা নেবেন। কিন্তু দীক্ষার পথে অন্তরায়, 

তিনি মুগলমান। ভাগ্যক্রমে একদিন গঙ্গার ঘাটে আচার্য রামানন্দের সঙ্গে 

কবীরের সাক্ষাৎ হয় এবং কবীর দীস তাঁকে জানালেন--প্রভু, আমি আপনার 

অন্গৃহীত শিষ্য 1” 

“সে কি কথা, আমি ত তোমাকে শিষ্যবূপে গ্রহণ করিনি ।” 

কবীর দ্বাস বললেন-_“নিতাস্ত দরিদ্র জোলার ঘরে জন্ম আমার, আমার 

নাম কবীর দ্রাস__-আপনার রুপায়, আপনার পবিত্র দেহম্পর্শ দিয়ে যে-নাম- 
দীক্ষা আপনি দিবেন সেই হবে আমার পাথেয়। এ অধমকে আপনি স্থান 

দিন আর আশীর্বাদ করুন, প্রভু |” 

রামানন্দ তরুণের দ্দিকে বিহবলভাবে চেয়ে বইলেন। 

রামান্ুজ সম্প্রদায়ের অন্ততম শ্রেষ্ঠ আচার্ধ এই রামানন্দ স্বামী । কবীর 

দাস শুনেছেন যে, অন্যান্য আচার্ধদের অপেক্ষা! রামানন্দ অনেক বেশী উদ্দার। 

কবীরের ভয় যদি আচার্য তাকে উপেক্ষা! করেন। তাই তিনি অদ্ভূতভাবে 

গঙ্গার ঘাটে সেদিন দীক্ষা! নিলেন। 

রামমন্ত্র গ্রহণ করে কবীর দ্রাপ ঘরে ফিরে গেলেন। কোন কাজেই তার 

আর উৎসাহ বইল ন1, আকর্ষণ বুইল ন1। বুদ্ধ পিতামাত। শঙ্কিত হয়ে পড়লেন । 

তাত-ঘরে গিয়ে কবীর যখন কাজ করতে বসেন হাতের মাকু হাতেই থেকে 

যায় আর টানাপোড়েনের স্থতে] ছিড়ে গিয়ে বয়নকার্ধ পণ্ড হয়। হাল ছেড়ে 

দিয়ে তিনি গেয়ে ওঠেন-_ 

দ্বীনদয়াল ভরোসে তেরে 

সভ পরবারু-_চঢাইয়! বেড়ে ।৮**, 

অর্থাৎ, হে আমার দীনদয়াল, তোমার উপরই যে আমার ভরসা । আমার 

সাব] পরিবারকে তোমার নৌকায় চড়িয়ে দিলাম, গ্রভু। 
এভাবে নিঃসর্ত আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে কবীর দাস তার সাধন শুরু 

করলেন এবং ধীরে ধীরে গাধনার পথে অগ্রসর হতে লাগলেন । কবীরের এরকম 

মনের অবস্থা দেখে তীর বৃদ্ধ পিতামাতা জোর করে তাকে বিবাহ দেন যাতে 

ছেলের মনে সংসার সম্পর্কে একট! দায়িত্ববোধ জন্মায় । কিন্তু কবীরের অন্তরে 

তখন বয়ে চলেছে রাম নামের ভাবন্তোত, তাই পিতামাতার স্েহ, পত্ীর 

প্রেম, সংসারের কোন বন্ধনই তাকে ধরে রাখতে পারল না। একট! 

তাবোন্মাদ অবস্থায় তার দিন কাটতে লাগল । 



১৯৪ . ৰাংলা গানের ইতিবৃত্ত 

কবীরের সাধনার মূল কথা হচ্ছে”-নাম জপা, ভজন করা এবং সেবাধম 
গ্রহণ। তিনি ভজনের মধ্য দিয়েই সাধন! ররেছেন। তার ভজন ছিল অপূর্ব 

_-ভজনের প্রত্যেকটি বাণীর মধ্য দিয়ে তিনি ধর্মের মূল কথা বাক্ত করেছেন। 

ব্রাহ্মণের বাহক ধর্মানুষ্ঠানকে পরিহাস করে তিনি বলেছেন__ 

“মালা ফেরত জনম গয়1, গয়া ন মনকা ফের। 

করক] মাল! ছোড়কে মনকা মালা ফের।”*. 

অর্থাৎ, মাল! ফেরাতে ফেরাতে তোমার এ জন্ম প্রান কেটে গেল,'মনের দ্বিধা 

সন্দেহ তবু গেল না। ওগে! এবার থেকে মনের মালাটি ফেরাও। 
সন্ন্যাসী-যোগীদের উপহাস করে বলেছেন-_ 

“মন না রায়ে 

রর্গায়ে ঘোগী কপড়া, 

আসন মাড়ি মন্দিরমে টৈঠে 

ব্রহ্ম ছাড়ি পূজন লাগে পথর1।”.." 
অর্থাৎ হে যোগী, মন ন] বাঁঙায়ে তুমি কাপড় বাঁডিয়েছে। আদন করে 

মন্দিরে বসেছ আর পূজা! করছ পাথরকে । 
এভাবে তিনি বনু ভজন রচনা করেছেন যার মধ্য দ্বিয়ে অনেক গভীর 

তত্বকথ। প্রকাশ পেয়েছে। 

রামমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবীর দাসের অস্তজীবনের কপাটটি 

খুলে যায়। তিনি রাম নামরসে ডুবে এক ভাবুক সাধকে পরিণত হয়ে গেয়ে 

ওঠেন-_ 

“কে বীনৈ প্রেম লাগো বী মাঈ কো বীনৈ 
রাম-রসায়ন মাতে বী মাঈ, কো বী নৈ।১.., 

অর্থাৎ, মাগো, আমি প্রেমে পাগল হয়েছি, এখন কাপড় বুনবে কে? মাগো! 
আমি রাম-রসায়ন পান করে একেবারে মত্ত হয়ে গেছি, কাপড় বুনবে কে? 

এই রামনামের রসায়নই কবীরকে উত্তরকালে এক সিদ্ধ সাধকে পরিণত 

করে। কেবলমাত্র রামনাম নয়, হরি, গোবিন্দ, কেশব, সাহিব প্রভৃতি. 

নান। নামে তিনি তার প্রভুকে ডেকেছেন। সাধনা করতে করতে কবীর দান 

এমন স্তরে পৌছালেন খন তার বিরহী চিত্ত পরমবস্তর জন্ত নিতান্ত আকুল 

হয়ে উঠল। তখন দিবানিশি নাম গান করে আর দোহা ও ভজন গান গেয়ে 

তার দিন কাটত। এই নিরক্ষর সাধকের রচনায় ধীরে ধীরে অতিশয় গভীর 



ভক্ত কবীর ১৩৫ 

ভাব-সংকল্প দানা বেধে ওঠে । তাঁর ভজনের সর ও ভাব সমকালীন সাধু- 
সম্তদের মনেও চমক লাগিয়ে দিতে থাকে । পরম সত্যের বাণী, শাশ্বত জীবনের 
গৃঢ় তত্ব এমন সহজভাবে তার ভজনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে যে ভাতে 

বিন্মিত হতে হয়। এইরূপে কবীরের সাধনা পূর্ণ পরিণতির পথে অগ্রসর 
হতে থাকে । বহু শিষ্ত ও ভক্ত এসে ভীড় করতে থাকে কবীরের পাশে। 

কবীর কিন্ত সে সময়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে এবার তাকে এ মরদেহ 
ছাড়তে হবে। তিনি তখন একান্তে সাধন করবার জন্য গোরক্ষপুর জেলার 

মগহুর-এর দ্রিকে রওন1 হলেন। কিন্তু তার অন্ুরাগীর] তাকে বারাণসীতে 

ফিরিয়ে আনবাঁর জন্য সাধ্য-সাধন1 করতে লাগল। কবীর তীর সংকল্পে অটল, 

তিনি অঙ্রাগীদের উদ্দেশ্তে বললেন-_ 

“জস্ কাশী তস মগহুর উর 

ছিরদে রাম সতি হাঈবে।৮.", 

অর্থাৎ কামী আর মগহর ছুই-ই উষর। পরম সত্য বস্ত হচ্ছেন হাদয়স্থিত 

ববাম। কাজেই কবীরের কাছে কাশী ও মগহুর-এর কোন পার্থক্য 

নেই। এ কথা শোনবার পর তীর শিত্ত ও অন্যরাগীদের মধ্যে একট! কান্নার 

বোল পড়ে গেল। মগহুব-এ এক প্রাচীন সাধুর পরিত্যক্ত কুটীরে কবীর তার 
আপন বিছিয়ে বঘলেন। ক্রমশ সেই পরম লগ্রটি এসে পড়ল। অস্তরঙ্ক 

ভক্তদের ক্রন্দনোচ্ছানের মধ্য দিয়ে তিনি শেষনিংশ্বাস ত্যাগ করলেন। 

কবীর দা দ্েহরক্ষা করলেও তিনি তার তজন ও দোহার মধ্য দিয়ে 

আজও অত্যন্ত সজীবভাবে বিরাজমান । কবীরের ভজন আজ সার] ভারতে 

সমাদূত। ধূপের গন্ধ যেমন হাওয়ায় ভেসে দুরদৃরাস্তে ছড়িয়ে পড়ে তেমনই 

কবীরের ভজনের প্রভাবও আজ দেশের একপ্রাস্ত থেকে অপর প্রান্তে ছড়িয়ে 

পড়েছে। 

মীরাবাঈ 

নানক, বামাহুজ, কবীর, তুলসীদাস ও শ্রীচৈতন্তের মতো! মীরাবাঈও 
উচ্চস্তরের সাধক | তিনি পরম ঠষ্ণব ছিলেন। মীরাবাঈ ছিলেন গির্িধারী- 

লালের উপাপিকা। মীরাবাঈকে নিয়ে নান। কাছিনী প্রচলিত আছে। 



১০৬ বাংল! গানের ইতিবৃত 

মীরাবাঈ রাজপুতাঁনার পরম বৈষ্ণক-এক রাঠোর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
মীরার অন্তরে শিশুকাল থেকেই ভক্তির বাঁজ-লুক্কায়িত ছিল এবং বয়সের সঙ্গে 
সঙ্গে সেই ভক্তিবীজ বৃদ্ধি পেয়ে ফুলে-ফলে প্রশ্ফুটিত হয়ে ওঠে । 

কথিত আছে শিশুকালে কোন বিবাহ উৎসবে “বর” দেখে মীরা তার 

মাতাকে জিজ্ঞাসা করেন--“আমার স্বামী কে?” মা উত্তর দেন--“এ 

গিরিধারীলাল তোমার স্বামী |” মীরার শিশুমনে সেদিন এ ধারণাই বদ্ধমূল 

হয়ে যায় এবং গিরিধারীলালকেই নিজ হ্বামী জ্ঞানে মন প্রাণ ঢেলে তার 

পূজা! করতে থাকেন। 

মীরার উপান্ত এই গিরিধারীলাল সম্পর্কে আব একটি কাহিনী প্রচলিত 
আছে। একবার এক সন্ন্যাসী মীরার পিতৃগৃহে, আতিথ্য গ্রহণ করেন। 

তার সঙ্গে ছিল নারায়ণ শিল! ও গিবিধারীলালের মৃতি। মীরা তখন চার 
বৎসরের বালিক] মাত্র। মীর] গিরিধারীব মুত্তিটি নেবার জন্য বায়না! ধরলে, 

সন্ন্যাসী ত1 দিতে অস্বীকার করেন এবং সেখান থেকে চলে যান। কথিত 

আছে পরে সন্ন্যাসী শ্বপ্রে আদিষ্ট হয়ে মীরাকে সেই যৃত্তিটি দান করেন। 
মীর! আজীবন সেই মৃত্তি উপাসনা করেছিলেন। 

রাজপুতদের মধ্যে বাঁলা-বিবাহের প্রচলন ছিল, তাই মীরারও অল্লবয়সে 

বিবাহ হয়। বাণ! কুত্তের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। মীরা রূপবতী ছিলেন। 

বিবাহের পর স্বামীর গৃহে গেলেন। তীর শ্বশুরুকুল ধর্মবিশ্বাদে ছিলেন শৈৰ 

এবং তা! থেকেই মীরার জীবনে দ্বন্দের স্থক্রপাত। কথিত আছে শ্বশ্ুরকুলের 

গৃহদবেবতাকে প্রণাম করতে মীর! অন্থীকার করেছিলেন এই বলে ঘে, একমাত্র 

গিরিধারী ছাড়া আর কাউকে তিনি প্রণাম করবেন না। বাজকুলবধূর এই 

আচরণে আত্মীয়-পরিজন ক্কুব্ধ হন | বিবাহের প্রথম দিকে মীর] বিলাসিতার 

মধ্যে ডুবে ছিলেন কিছুদিনের জন্ত, কিন্ত ক্রমেই বিলাস-ব্যসনের প্রতি তার 

মনে তীব্র অনীহার স্ষ্টি হয়। বিবাহের দশ বৎসর পর মীরা বিধবা হন। 
্ববীর মৃত্যুর পর নিজেকে গিরিধারীর চরণে নিঃশেষে সমর্পণ করলেন। তিনি 

পাধিব জগতের শ্বামীকে হারিয়ে বিশ্বের ত্বামীর সন্ধানে চললেন। 

মীরার দেবর এসব পছন্দ করতেন না। তিনি নূতন নৃতন পরীক্ষা দ্বারা 

মীরার সাধনার একাগ্রতা যাচাই করতে শুরু করলেন। ফলে মীরাকে শ্বশুর- 

কুলে বছ নির্যাতন সহা করতে হুয়েছিল। কিন্তু তাকে কেউ ঘরে বেঁধে 

রাখতে পারল না। বৈষ্ণবের সেবা, গিরিধারীর তজন ও আরাধনা 



মীরাবাঈ ১০৭ 

সাধিকার দিন কাটতে লাগল। মীরার কগম্বর ছিল অপূর্ব_ত্ার ভজন 
যে শুনেছে সেই মৃগ্ধ না হয়ে পাবেনি। ক্রমে তার সাধনার খ্যাতি চারিদিকে 

ছড়িয়ে পড়ল। 

রাঁজকুলবধুর এই সাধুলঙ্গ দেবর সহা করতে পারলেন না। অনেক 
বোঝাবার চেষ্টা করলেন। ননদও অনেক বোঁঝাঁলেন-_ভয় দেখালেন, কিন্ত 

মীরার মন টলাতে কেউ সক্ষম হলেন ন1। 'শোনা যায় শেষ পর্বস্ত তাকে হত্যা 

করবার অভিপ্রায়ে বিষের পাত্র “হরিচরণীামবত; বলে পান করতে দেওয়1 হয়। 

মেই বিষ মীরার হাতে অমৃত হয়ে গেল। এই ভাবে অনেক অত্যাচার ও 
ছুঃখ-বিপদের মধ্য দিয়ে মীর! সাধনার পথে অগ্রসর হতে থাকেন। মীরা 

মেবার ত্যাগ করলেন। তিনি পথে পথে ঘুরতে লাগলেন । ততদিনে তিনি 
সমস্ত পাধিব বন্ধন ছিন্ন করেছেন। তাই তাব কে গান ক্কুটে উঠল-_ 

“মেরে তো! গিবিধর গোপাল 

ছুদর ন কোই।”"". 

বস্বতঃ, গৃহত্যাগের পরই মীরার সাধনার যথার্থ শুরু । ধার জন্য মীরা গৃহ 

ছাঁড়লেন তাকে এখনও পাওয়া হয়নি । খাঁর জন্য এত ছুঃখ কষ্ট সহ করা, 

তিনি আজও তাকে দেখা দেননি । তাই মীরা গেয়ে উঠলেন-_ 

“মীরা কো প্রভু সাচী দাসী বনাও ।+*** 
অর্থাৎ, প্রভু, আমাকে তুমি সত্যিকারের দাসী করে নাঁও। 

আর একটি গানের প্রথম দুই ছত্র-_ 

তুম্হারে কারণ সব স্থথ ছোড়া 

অব ক্যু মুঝে তরসাবো।"* 

অর্থাৎ, তোমার জন্য সমস্ত স্ুখই ত ছেড়েছি, তবে আর কেন ছুঃখ দাও । 

ভক্তির এরকম আস্তরিকতাপূর্ণ অস্তঃস্পশশী অভিব্যক্তি আর কারণও ভজনে 

পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ । এ অভিব্যক্তি সাধারণ মাছুষের মনকেও ব্যাকুল: 

করে তোলে। শ্রীরাধ। যেমন কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হয়ে কুল খুইয়ে বেরিয়েছিলেন, 
তেমনই মীরাও তার প্রেমের ঠাকুরের জন্য পাগল হয়ে রাজগৃহ, সুখস্বাচ্ছন্দা, 
সব পেছনে ফেলে রেখে বেরিয়ে পড়েছিলেন পথে । তাই ত তিনি গান-_ 

“ছে রী মৈ তো প্রেম দিবানী 

মের। দরদ না জানে কোই 1১-*" 

মীরা বলছেন-_-“"আমি যে প্রেমে পাগল হয়েছি; আমার দুঃখ কেউ বুঝতে, 
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পারছে না।' এক কথায় বলতে গেলে মীর! গিরিধারীলালের কাছে নিজেকে 
উৎসর্গ কৰে দিয়েছেন। তিনি বলেন-- ' . 

'্যায়নে চাকর রাখো জী 1১... 

অর্থাৎ, আমাকে তুমি তোমার চাকর বানিয়ে নাও, প্রভু । আবার অস্তরে যখন 

গিরিধাবীলালের ম্পর্শহথ অনুভব করলেন তখন তিনি আনন্দে 'ঝুরমুট' 
খেলতে চললেন। বললেন-_ 

“সখী বী ম তো গিরিধরকে ব্ংগ বাতী 

পাঁচ বংগ মেরা চোল। বংগ! দে, 

মৈ ঝুরমুট খেলন জাতী |”... 
অর্থাৎ, আমি গিরিধারীর রঙে রেঙে আছি, আমার শাড়ী পাঁচ রঙে বাডিয়ে 

দাও, আমি 'ঝুরমুট” খেলতে যাই। লৌকিক প্রবাদোক্ত 'ঝুরমুট* কথাটার 
মানে হল বিশ্বদ্দেবতার রাসলীল]। 

এরপর মীর! বুন্দাবনে গেলেন এবং দেবতার সঙ্গে চলল তাঁর নিত্যলীল! 
__-কথিত আছে বুন্দাবনে পৌছাবার পর মীর] বৈষ্ণব ভক্ত শ্রীয্ূপ গোম্বামীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান । কিন্তু বৈষ্বের স্রীলোকের মুখ দর্শন কর] নিষেধ, 
তাই রূপ গোস্বামী খবর পাঠালেন যে তিনি স্ত্রীলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন 

না। মীরা তার এই উক্ভি শুনে বিস্মিত হলেন এবং বার্তাবাহকের নিকট 

বললেন, “আমি জানি বৃন্দাবনে একমাত্র পুকুষ হলেন শরীক আর সব প্ররতি। 

এক্ষেত্রে আমার সঙ্গে সাক্ষাতে তার বাধা কোথায়? এ কথা শোনবার 

পর রূপ গোম্বামী মীরাঁকে চিনতে পেরেছিলেন । 

জীবনের শেষ দিকে মীরা দ্বারকায় যান। এ সময়ে মেবারের অবস্থা! খুব 

খারাপ হয়ে পড়েছিল। কথিত আছে তখন মেবাব থেকে এক ব্রান্ধণ দ্বারকায় 

ঘান মীরাকে ফিরিয়ে আনতে । মীরা কী করবেন স্থির করতে না পেরে 

রণছোড়জীর মন্দিরে বসে গাইতে লাগলেন-_-“সাঁজন দ্ধ জ্যো জানো জ্যৌ 
লীজা হো।।” অর্থাৎ, হে প্রিয়তম, তৃমি যদি আমাকে শুদ্ধ মনে কর, তাহলে 
তোমার কোলে আমাকে স্থান দাও। কিংবদন্তী বলে মীরা এ লময়ে 

রূণছোড়জীর মৃতির মধ্যে মিলিয়ে যান। 
মীর] ছিলেন বৈষ্ব সেবিক1 ও সাধিক1। ভজনের মধ্য দিয়েই তিনি তার 

সাধন! করেছেন আর গিরিধারীলালকে অস্তর দিয়ে পূজ। করেছেন। নিজের 

বলতে তার কিছুই ছিল না-_সম্পূর্ণভাবে নিজেকে গিরিধারীলালের চরত 



মীবাবাঈ ১*৯. 

উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন । এক কথায় বলতে গেলে আত্মনিবেদন করেছিলেন। 
ভগবানে এরকম একাস্তিক আত্মনিবেদনের আকৃতি বিরল। মীরার অস্তরে 
ভক্তির প্রবাহ যেন নদীশ্রোতের মতো! বয়ে চলেছিল নিরস্তর, যার জগ্য মীরার 

ভজন আজও সার] ভারতে সর্বজনসমাদৃত। বহু সাধক ভজন রচন1 করেছেন 

কিন্তু মীরাবাঈয়ের ভজনের জাত আলাদা । এ গান তার সরল আত্তরিকতার 
দ্বারা চকিতে অন্তরের অন্তঃস্থল স্পর্শ করে। তিনি গিরিধারীলালকে যেন 
একেবারে কাছের মানুষটি করে নিয়েছিলেন-_তীর সঙ্গেই মীরার যত কথা, 
যত মান-অভিমান, আবার ত্বাকেই অন্তরে উপলব্ধি করে অপার আনন্দে 

বিহবল হয়ে পড়তেন । 

মীরার ভজনাবলী ভক্তিরসে সিঞ্িত এবং এ বস যে আস্বাদন করতে 

পেরেছে সে-ই আনন্দে বিভোর হয়েছে । মীরার পূজার মধ্যে কোন আড়ম্বর 

ছিল না। তিনি নিজ অন্তরের সহজ মনোভাব গিরিধারীলীলের নিকট ভজনের 

মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। মীরাবাঈয়ের জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে এবং তার 
ভজন সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে। কোনও মতে ব্বাণাকুস্তের জীবিতকালেই 
মীরাবাঈ বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করেন, আবার কোনও মতে বাণীাকুন্তের 
মৃত্যুর পর মীরাঁবাদঈ সবকিছু ছেড়ে দিয়ে তার গিব্রিধারীলালের উদ্দেস্তে 

বুন্দাবনের পথে পাড়ি জমান। 

মীরাঁবাঈয়ের ভজন সম্পর্কে উল্লেখ্য যে, 'ষট্পন্থী'গণ মীরাবাঈয়ের 

ছয়টি ভজনকে মীরাবাঈয়ের ভজন বলে মেনে নিয়ে “ষটকমল* আখ্যা 
দিয়েছেন। এখানে ষট্কমলের ছয়টি ভজনের নাম উল্লেখ কর! হল-_ 

(১) ন্তয়না লাল চায়ে 

(২) তুমহারি কারণ 

(৩) শুনি ম্যয় হরি আৰান কি আওয়াজ 

(৪) চিত নন্দন বিলমাঈ 

(৫) . ম্যয়নে চাকর রাখোজী 

(৬) জীবন মরণ কি সাথী 
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অন্তান্ত বড় সাধকের মতো শ্রীতুলসীদ্বানও একজন বড় সাধক ছিলেন। 
শ্রীরামজীর উপর তার অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। হিন্দী সাহিত্যের অতুলনীয় 
সম্পদ 'রামচরিত মানস" গ্রন্থের তিনি প্রণেতা । এছাড়াও তিনি বহু দৌহা ও 

ভজন রচন1 করে গেছেন। তার দোহা ও ভজনাবলী ভারতের দংগীত-ভাগারের 

এক অমূল্য সম্পদ । 

আন্থমানিক ১৬৪৬ খ্রীস্টাবে প্রয়াগের বান্দা জেলার বরাজপুর গ্রামে 

তুলসীদ্রাসের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম আত্মারাম দ্বিবেদী ও মাতার নাম 
সুলপী দেবী । জন্মের কিছুকাল পরেই তিনি পিতৃমাতৃহার। হছন। এ কথা তার 

দৌহায় পাওয়া গেছে। তিনি লিখেছেন__ "মাতু পিতা জগজয়া তজ্যো? । 

অনেক ছুঃখ কষ্টের মধ্য দ্দিয়ে তিনি বড় হয়ে ওঠেন। তার পিতার গুরুদেব 

নরসিংদাসের আশ্রয়ে তিনি প্রতিপালিত হন। নরপিংদাদ তুলসীদাঁসকে দীনবন্ধু 
পাঠকের কন্তা শ্রীমতী রত্বাবলীর সঙ্গে বিবাহ দেন। 

ছেলেবেল! থেকেই তুলমীদান অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ছিলেন এবং কাব্যে তার 

অপাধাঁরণ অনুরাগ ছিল। স্ত্রীর প্রতি তার গভীর প্রেম ছিল এবং এই পাথিব 

প্রেমই পরে পরিবতিত হয়ে ইঠষ্টলাভের পথ প্রশস্ত করে দেয়। 

তুলমীদাস সম্পর্কে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। কিংবদস্তী 
এই যে, এক ঝড়-বাদলের দিনে তুললীদাম কোন কাজ উপলক্ষ্যে দুরে গিয়ে- 
ছিলেন এবং বাড়ী ফিরতে প্রায় সন্ধো হয়ে যায় । এদিকে রত্বাও বিশেষ কারণে 
এ দিন পিত্রালয়ে যান। তুলসীদাস বাড়ী ফিরে রত্বাকে না দেখে তভৃত্যকে 
জিজ্ঞাসা করাতে সে জানায় যে রত্বা পিত্রালয়ে গেছে। তুলসীদ্ান সেই ঝাড়- 

জলের মধ্যেই মমস্ত বাঁধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে শ্বস্তরালয়ে উপস্থিত হন। এতে 

রত্বা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং বলেন, “এই দ্েহটার প্রতি তোমার যে অন্রাগ তা 

রাঁমচন্দ্রের চরণে নিবেদন করলে পেতে পারতে সর্বসিদ্ধি।” তুলসীদাস রত্বার 

এই কথায় খুবই আঘাত পেলেন এবং মোহাবিষ্টের মতো পথে এসে দাড়ালেন। 

এখান থেকেই শুরু হয় তুলশীদ্দাসের জীবনে এক নতুন অধ্যায় । তাঁর চোখের 
সামনে নবদূর্বাদল শ্যাম শ্রীরঘুনাথের মৃতি সহস। ভেসে উঠল। তিনি এঁ 
ঝড়-জলের মধ্যেই পথ চলতে লাগলেন। বন্থুপথ অতিক্রম করে অনেক কষ্ট 



সস্ত তুলসীদাস ১১১ 

শ্বীকার করে কাশীতে এদে পৌছালেন। তার মুখে থেকে থেকে কেবলই ইষ্ট- 
নাম ধ্বনিত হতে লাগল। এ সময়ে তিনি নানা শান্তর অধ্যয়ন কবেন আর 

শরঘুনাথজীর নাম্কীর্তন ও লীলা-বিবরণ পাঠ করতে থাকেন। তার 
ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে তার কাছে লোকের ভীড় হতে লাগল। তিনি নির্জনে 

বসে পাধন-ভজন করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। 

প্রবাদ আছে এই কাশীতেই তিনি শ্ররঘুনাথজীর দর্শন লাভ করেন 
শ্রীহহুমানজীর কৃপায়। এরপর বজরঙ্গবলী শ্রীহন্থমানজী তুলসীদাসকে চিত্রকৃট 
পর্বতে গিয়ে সাধন-ভজন করতে আদেশ দেন। তুলসীদাস চিত্রকূট পৰতে 
গিয়ে নদীর ধারে বসে নির্জনে নাধন-ভজন করতে লাগলেন। একদিন তিনি 

পূজার আয়োজন করে চন্দন ঘসছিলেন এমন সময় এক কিশোর বালক এনে 

তুলসীদাদের কাছে দেই চন্দন ও ফুল চেয়ে বসল । তুলসীদাস সেই বালকটির 

কপালে চন্দনের ফৌট1 একে দিয়ে মনে মনে তাবলেন বালকটি রঘুনাথজী 

নয় ত1? তিনি জিজ্ঞাসা কঝলেন-__ 

“বালক শুন বিনয় মম এছ 

তুম্ শ্রীরামচন্ত্র কি ছুসর কেছ' ? 
বালকটি হেসে উঠল এবং চোখের নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেল। তুলদীদান 

জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। জ্ঞান ফিরে আনার পর তার চোখ দিয়ে অবিরল 
অশ্রধারা বইতে লাগলে! । তিনি লিখলেন-_ 

“চিন্তরকুট কে ঘাটপর তাই সম্ভন কী ভীড়, 

তৃপসীদান চন্দন ঘসৈ তিপক দেই বঘুবীর।* 
এই ভাবে তুলনীদাস শ্রীণঘুনাথজীর দর্শন লাভ করেন। ভগবদ্ভক্তির 

আকারে তার কণ্ঠ থেকে যে বাণী নিঃস্থত হয়েছিল তা আজ আমাদের 

ংগীত ভাগাবের এক বিশিষ্ট সম্পদ । 

তুলমীদাস প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন এবং পরে 

শ্রবিশ্বনাথজীর আদেশে নাধারণের কথ্য ভাষাঙ্প অর্থাৎ হিন্দীতে রামায়ণ রূচন। 

করেন। এই বামায়ণের নামই “রামচরিতমানস” এবং এই কাব্যই তুলমীদাসের 

বাষ্ায়ণ বলে ভারতজোড়া খ্যাতি লাভ করেছে। 

তুলীদান একাধারে কবি, দার্শনিক, তক্তসাধক ও শক্তিমান যোগী। তার 

ভজনের মধ্যে এই সমস্ত কিছুরই প্রকাশ ঘটেছে। তুলসীদাস শ্রীরামজীর কাছে 

আত্মগমর্পণ করেছিলেন এবং ভার কাছে ম্বীয় মনের আকৃতি প্রকাশ করতে 
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গিয়ে ভাবের জাঁবেগে ক দিয়ে যে বাণী, উৎসারিত হয়েছিল, তাই গান হয়ে 

ফুটে উঠেছে। 

তুলসীদাস তার অধ্যাত্মচেতনার মধ্য দিয়ে বঘুনাথজীর কাছে নানাভাবে 

স্বীয় মনের আকুলতা প্রকাশ করেছেন এবং তা প্রকাশ করতে গিয়ে ভক্তিরসে 

সিঞ্চিত যে ভাবাবেগ তার মৃখ দিয়ে নিঃসৃত হয়েছে তাই তার ভজন। তার 
ভজনে নেই ভাষার আড়ম্বর, নেই কোন এশখবর্ধভাব। আছে এমন বস্ত 

যা মানছষের মনকে টেনে নিয়ে যায় এক অপূর্ব ভাবজগতে। 

এ সব ভজনের মধ্যে বিষয়বস্তরূপে আছে রামজীর নাম জপের কথা আর 

আছে জগতের সারমর্ম কথা। তুলসীদাস তাঁর একটি ভজনে বলেছেন__ 
'রাম জপু রাম জপু রাম জপু বাবরে 

ঘোর ভব নীর নিধি নাম নিজ নাবরে। 

অর্থাৎ, বাঁমনাম জপ করাই হুল প্রধান কথা--এই জপ দ্বারাই ভগবৎকপা। 

লাভ করা সম্ভব হয়। 

অন্য একটি ভজনে আছে-_ 

একছি সাধন সব রিদ্ধি সিদ্ধি সাধিরে 

গ্রসে কলি রোগ যোগ সংযম সমাধিরে।? 

অর্থাৎ সাধনার এই একটাই পথ যে সংযম দ্বার! সমাধি লাভ কর যায়। 

“ভাল যে হায় পোচ যে! হায় দবাহিন যে বামরে 

রাম নাম হি সো অন্ত সবহি কো কাম রে।' 

অর্থাৎ, ভাল মন্দ যা কিছু আছে এই পাধিব জগতে সব কিছুই রামনাম দ্বারা 

শোধিত হয়। 

অন্য একটি ভজনের মাধ্যমে তুলসীদাঁস পাধিব জগতের সারমর্ম কথ! 
প্রকাশ করেছেন__ 

'সাচ্ছ! কহে তে মারে লাঠ্য! 

ঝুঠে জগত ভুলাই।, 

অর্থাৎ এ জগৎ মিথ্যাকে আশ্রয় করে ভুলে আছে--সত্য কথা বললেই তার 
বদলে লাঠি খেতে হয়। 

এখানে তুলপীদ্দাস জগতের গৃঢ় সত্য জনসাধারণের ফাছে তুলে ধরেছেন 

তার ভজনের মাধ্যমে। ভক্তিরস-মিঞিতি তুলসীদাসের ভজনগুলি লোকের 
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মুখে মুখে ফেরে। আঞ্জও এই তজনসংগীত পরিবেশন করে শিল্পীরা শ্রোতৃ- 

বৃদ্দকে আনন্দ দান করে থাকেন। 

তুঙ্সসীদাম ভাবের আবেগে এ সব তজন রচনা! করেছিলেন, তাই এর মধ্যে 

ধরাবাধা রাগ বা তাল পাওয়া যায় না। তবে পরবর্তীকালে এ ঘকল ভজন 

রাগ ও তাল সহযোগে গীত হতে থাকে । এই ভজন আমাদের সংগীত-ভাগ্ীরকে 

বিশেষভাবে সমৃদ্ধিশালী করেছে। 

জীবনের শেষভাগে তুলপীদাণ উত্তরকাশি যান এবং দেখানেই মরদেহ 

ত্যাগ করেন, এরূপ জনশ্রুতি । 





পরিশি্ 





আকারমাত্রিক স্বরলিপি 

১। স, বু, গ, ম, প, ধ, ন__-এই সাতটি স্বর নিয়ে একটি সপ্তক গঠিত। 
সাধারণতঃ আমাদের দেশে তিনটি সপ্তক ব্যবহৃত হয়, যেমন-- উদার! € নিয়), 

সুদ্দার1 ( মধ্য ) ও তারা ( উচ্চ)। 

উদ্দারার চিহ__স্, বৃ, গৃ» ম্, প$ ধ, ন্। 

মুদরারার চিহ--স, রব, গ, ম, প, ধ, ন। 

তারার চিহ-_ উর, রগ, এম, পঁঁ ধা নঁ। 
২। উপরে যে স্বরগুলির উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি শুদ্ধ স্বর। আব 

এর মধ্যে ৪টি কোমল ও ১টি কড়ি ম্বর আছে--এগুলিকে বিকৃত স্বর বল! হয়ে 
খাকে। যথ!, খ,জ্ঞ, নব, ণ (কোমল) ও নদ (কড়ি)। 

৩। প্রত্যেক 9০815এ কোমল ও কড়ি শ্বর নির্ণয় করবার পদ্ধতি 

এখানে দেওয়] হল-_ 

স১র১গইম১ প১ধ১ নইর্স। 

স এবং ব-এর মাঝখানে ১টি পর্দা আছে সেটি কোমল র, র এবং গ-এর 

মাঝখানে একটি পর্দা আছে সেটি কোমল গ, গ এবং ম-এর মধ্যে কোন পর্দা 

নেই, ম এবং প-এর মাঝখানে যে পর্দা আছে সেটি কড়ি ম, প এবং ধ-এর 

মাঝখানে একটি পদ! আছে সেটি কোমল ধ, ধ এবং ন-এর মাঝখানে একটি 

পর্দা আছে সেটি কোমল ন, ন এবং এসঁ-এব মাঝে কোন পর্দা নেই। 
কোমল ও কড়ির চিহ্ৃ-_ 

শন কোমল কড়ি 

র খা 
গ জজ 

ধা দ 
ন ণ 

ম' -__ দ্ধ এইবপ চিহ্ন হয়। 

৪1 স্বর উচ্চারণের সময় বা কাঁল-পবিমীণকে মাত্রা বলে। কয়েকটি 

স্বাত্ার সমষটিতে একটি তাল হয়। তাল অবশ্ঠ বিভিন্ন রকমের আছে। 
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৫ | মাক্জা_ - (আকার )। যেমন- সা একমাত্র! ; লা- ছুই মাত্রা 
লা-1-1 তিন মাত্রা; ইত্যার্দি। এক মাত্রায় দুইটি ত্বর থাকলে দুইটি স্বর যুক্ত হয়ে 
বসে এবং শেষের স্বরে আকার যুক্ত হয়, যেমন-__সর] € এক মাত্রায় ছুই স্বর ), 
লরগ। . এক মাত্রায় তিন ত্বর )। 

৬। আধমাত্রার চিহ-ঃ$ যেমন-_সঃ, রঃ ইত্যার্দি। কিন্ত দেড় মাজাৰ 

চিহ- সাঃ অর্থাৎ আঁকার একমীত্রা আর বিসর্গ আধমাত্রা। নিকি মাজার 

চিহ্ন *) যেষন সণ, র* ইত্যাদি । 

৭। একটি হ্বরর থেকে অন্য শ্বরে যাবার সময় যদি কোন শ্বরকে স্পর্শ কৰে 

ঘায়, তাকে স্পর্শ ত্বর বা “কন্, বল! হয়। স্পর্শ ম্বরটি প্রধান ত্বরের উপরে 

ছেট করে লেখা থাঁকে, যেমন--সগ] ৷ গ ত্বরে যাবার সময় স স্বরটি স্পর্শ 

করে গেছে বুঝতে হবে। 

৮1 ঝট্ক] চিহ্নু- --। কোন স্বরের উপধ এইরূপ চিহু থাকলে বুঝতে 
হবে এ ত্বরের উপর ঝট্কার কাজ হবে। যেমন । মা-এর উপর 
ঝটকার চিহ্ন আছে স্বতরাং পমগমা গাইতে হবে এ একমাত্রার মধো । 

বট্টকার নিয়ম-_যে ম্বরের উপর এ চিহ্ন থাকে, প্রথমে তাঁর পরের স্বর, 

তারপর ঝট্কা-চিহ্থিত স্বর, তারপর তার আগের স্বর ও আবার বট্কা 

চিহ্নিত স্বর গাইতে হবে। 

৯। প্রতি তাল বিভাগে পর ৭” ছেদ্র চিহ্ন বসে এবং তাঁলের ফের পৃর্ণ 
হলে “এ” স্তম্ভ চিহু বলে। 

১০। আস্থায়ীর শুরুতে যেখান থেকে রীতিমত তাল আবরভ হয় সেখানে 

ও গুত্যেক কলির শেষে “[1” এইবূপ যুগল স্তস্ত চিহ্ন বসে, আর যেখানে গান 

শেষ হয় সেখানে এ" এইবূপ ছুই জোড়া স্তসত চিহ্ন বসে । আস্থীক্ষীর শুরুতে 

যুগল স্তভের বাইরে যে অংশ থাকে সেটুকু কেবল মাত্র গান শুরু করবার সময় 

গাইতে হয়, তা আর দ্বিতীয় বার গাইতে হয় না। 

১১। 1 1 পুনরাবৃত্তি চিহ্ন ।-এই চিহ্ন থাকলে এঁ অংশটুকু ছুইবার 
গাইতে হবে, যেমন-__! লা রা গা মা ?)__অর্থাৎ এই অংশটি ছুইবার গাইতে হবে। 

১২। লঙ্ঘন চিহৃ-(), পুনরাবৃত্তি কালে এইরূপ চিহ্ন থাকলে এই 

অংশটুকু বাদ দিয়ে গাইতে হবে, যেমন--$ সারা (গা মা) পাধা। এই 

ংশটি গাইবার সময় প্রথমে স1! রা গা মা পা ধা গেয়ে ছিতায় বার 'সাবা”-র 

পর (গামা) বাদ দিয়ে 'পা ধা অংশ গাইতে হবে। 
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১৩। কোন একটি ম্বর আর এক স্বরে বিশেষভাবে যখন গড়িয়ে যায় 

'তখন স্বরের নীচে এইরূপ “২৮ চিহ্ন বসে, যেমন__'সা পা। একে “মিড 

বলে। 

১৪ | বিরাম চিহ হাইফেন-(_-) বজিত আকার, যেমন__111, যেখানে 

হাইফেন-বঞ্জিত আকার থাকবে মেখানে এ কয় মাত্রা থেমে আবার তার 

পরব্্তী স্বর অনুসারে গাইতে হবে। 

১৫। আস্থায়ীর যে পর্যস্ত গাইবার পর অপর কলি শুরু করতে হয়, 

সেখানে নির্ধারিত স্কানের উপর “ ॥ ” যুগল দাঁড়ি চিহ্ন দেওয়া! থাকে । যেমন-__ 

রা গা মা ॥ প1 অর্থাৎ এই প। পর্ধস্ত গেয়ে অপর কলি শুরু করতে হুবে। 

১৬। গানের আস্থায়ী গেয়ে অন্তরা গেয়ে আবার আস্থায়ীতে ফিরে যেতে 

হয় কিন্তু সঞ্চারী গাইবার পর আস্থায়ীতে না গিয়ে আভোগ শেষ করে পরে 

আস্থায়ীতে ফিরে যাওয়। নিয়ম । সেইজন্য সঞ্চারীর শেষে কোন স্তম্ভ চিহ্ন বসে 

না_একেবারে আভোগের শেষে “]] 71” এইরূপ ছুইজোঁড়া স্তম্ভ চিহ্ন বসে। 

হিন্দৃস্থানী স্বরলিপি-পদ্ধতি 

১। সা, রে, গ, ম, প, ধ, নি_-এই সাতটি স্বর নিয়ে একটি সপ্তক গঠিত 

হয়েছে। সাধারণতঃ আমাদের দেশে তিনটি সপ্তক ব্যবহৃত হয়, যেষন-- 

উদ্বারা (নিম্ন), মুদার ( মধ্য ) ও তার!1 ( উচ্চ )। 

উদ্দারার চিহ-__না, রে, গ, ম, প, ধ, নি। 

মুদারাঁর চিহু-__সা, রে, গ, ম, প, ধ, নি। 

তারার চিহ__ সা, রে, গ, ম, প, ধ, নি। 

২। উপরে যেস্ববগুলির উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি শুদ্ধ স্বর আর এব 

মধ্যে ৪টি কোমল ও ১টি তীব্র স্বর আছে। 

৩। শ্রদ্ধ) কোমল ও তীব্র স্বরের চিহ্র-_ 

স্তদ্দ কোমল তীব্র 

বে বে -_ 



১২৯ . বাংল গানের ইতিবৃত্ত 

শুদ্ধ কোমল তীর 

গ গ -_ 

ধ ধ -- 

নি নি -_ 
- | 

ম - ম 

৪। প্রত্যেক তালের ভাগের পর “| * ছেদ চিহ্ন বনে, যেমন-- 

(ক) পপধনি|সাসাধপ]| অর্থাৎ এক একটি ভাগে ৪টি করে 
মানা আছে এবং সব কয়টি স্বরে সমান মাত্র! বিছ্ধমান আছে। 

(খ) এক মাত্রায় ছুই ম্বর ব্যবহৃত হলে “গম' এইরূপ চিহু বসে। এক 

মাত্রায় তিন ন্বর ব্যবহৃত হলে “মপ্ধ” এইরূপ চিহু বসে। 

€ | এক নম্বর থেকে অপর শ্বরে যাবার সময় যদি কোন স্বরকে স্পর্শ করে 

যায়, তাকে “কন্; বলে। স্পর্শ স্বরটি প্রধান ম্বরের উপরে ছো'ট করে লেখ! থাকে, 
যেমন-_-দাগ। অর্থাৎ গ ন্বরে যাবার সময় সা ম্বরটি স্পর্শ করে গেছে বুঝতে 
হবে। 

৬। একটি স্বর থেকে অপর স্বরে বিশেষভাবে গড়িয়ে যাওয়াকে “মিড” 

বলে। মিড় চিহ্ন মরে? এই কূপ বসে। অর্থাৎ ম স্বর থেকে বে স্বরে বিশেষ 

ভাবে গড়িয়ে যেতে হবে। 

৭। ন্বরলিপির নীচে যে বাণী লিপিবদ্ধ করা হয় তাতে কোন অক্ষরের 

অকার, আকার, ইকার, উকারের রেশ যে কয়মাত্রা টানতে হয়, সেখানে ৪৮ 

এই রূপ চিহ্ন বসে, যেমন__- মম প অর্থাৎ রাম শব্খটির 'রা এর আকার 
রাওম 

পরের ম্বাত্রায় পড়েছে বুঝতে হবে। 

৮। যেখানে একই ম্বর ছুই বা ততোধিক মাত্রায় উচ্চারিত হয় অথচ 

সেই স্বরের নীচে কোন অক্ষর নেই, কেবল শব্দের শেষে অকার, আকার, 

ইকার ও উকার ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে সেই স্বরের পর -_* এইরূপ চিহ্ন 

বলে, যেমন__ |সা-- ধ নি| ইত্যাদি। 
পী 5 বৰ ত] 

৯। কোন ন্বরে (প) এইরূপ চিহু থাকলে সেখানে যে ম্বরের উপর এঁ 



বিভিন্ন তালের ঠেকা ্ ১২১ 

চিহ্ন বনে প্রথমে তার পরের ম্বর তারপর সেই ম্বর ও তারপর তার পূর্বের স্বর 
আরার সেই স্বর গাইতে হুয়। যেমন- এখানে (প) স্বরে এ বরূপচিহ্ন 
থাকায় গাইতে হবে ধপমপ। যদি (ম) স্বরে এইরূপ চিহ্ন থাকে তাহলে 

গাইতে হবে পমগম । 

১*। অমচিহন »« 1 

ফাক চিহ » * 

উদ্দাহরণ-শ্বরূপ তাল ভাগ করে চিহৃসহ নীচে একটি গীতাংশ লিপিবদ্ধ. 

করা হল। যেমন-_ 

বাগ বিলাগল- তাল ত্রিতাল 

পগ পনি ধনি| 'সা--সাসা যা প ম্গ মরবু 
তু ৪ হিআ) ধাও রস।| ক লত্রিভু!ৰ ন কোও 93 
১. ১৫ স্ গ 

বিভিন্ন তালের ঠেক। 

দাদ্রা-৬ মাত্রা 

১। ঠেকা 1 ৪ 
ধি ধিন্ না|না তিন্ না। 

কাহারবা-_৮ মাত্রা 

২। ঠেকা! ্ 
ধা গেতে টে|না গ ধি ন| 

ত্রিতাল-_-১৬ মান্ত। 

৩। ঠেকা' রা ৩ ৬ 

ধা ধিন্ ধিন্ ধা | ধা ধিন্ ধিন্ ধা] না তিন্ তিন্ তা), 

৯১ 

তেটে ধিনু ধিন্ ধা! 



১২২ বাংলা গানের ইতিবৃত্ত 

চৌতাল--১২ মাত্র 

৪। ঠেক] 1 ্ ২. ০ ৩ 

ধাধা |ধিন্ তা|কৎতাগে| ধিন্ তা | তেটে কেটে 

$ 

গদি খেনে। 

ঝাপতাল--১* মাত্রা 

৩] ঙা ৯. 

ধি না |ধিধিনা| তি না |তিতি না] 

তেওরা--৭ মাত্রা 

শ্ ২ ৩ 

ধিন ধিন না | তেটে কেটে | গর্দি ঘেনে, 

সুরফাক তাল--১* মাজা 

নী ৩ ৭ | শা ৩ রখ 

ধা ধা | দীন্তা | কিট ধা | তিটকত। গদি ঘন 

একতাল (দ্রুত )--১২ মাত্র 

৮। " * ২ ০ ৩ ৪ 

ধিন ধিন্ [ধাধা |তুন্না| কত তা|ধা তকৃ| ধিন্ না 

একতা ল--১২ মাত্র! 

৮1 ঠেকা ০ ১ শ 
কৎ ডা ধাগে (কট ধিনূনাগে | ধা.বিন্ না | 

না তিন না| 



রূবীন্দ্রস্থ্ট তাল * কীর্তনে ব্যবহৃত কয়েকটি তাল ১২৩- 

রবীন্দ্রন্থষ্ট তাল 

ব্ঠী ভাল-_৬ মাত্র 

১.২ ৩৪ ৫ ৬ 
ঁ 

১। ঠেকা-- ধা গে | ধাগেতেটে| 

ঝম্পক--€ মাত্রা 

১ ২ ৩ ৪ € 

২ 

২। ঠকা__ ধিধিনা | ধি না] 

নব্তাল--৯ মার! 

১ ৩ ৪8৪ ৫ ৩ স্ত ৭ ৮৭ 

৩। ঠেকা-ধা দেন ত1 | তেটে কতা।| গদিঘেনে | ধাগেতেটে |: 
১ ২ ৩ 9 

একাদশী--১১ মাত্রা 

৬ ২ ৩ ৪8 & ও ৭ ৮ ০৯১ ১৪০ ১১ 

রঃ ২ ৩ ৪ 

৪। ঠেকা-_ধ! দেন্ ভা | তেটে কতা | গদি ঘেনে | ধাঁগে তেটে তাগে তেটে | 

রবূপকড়া--৮ মাত্র 

১ ২ ৩ ৪ € ৬ ৭ ৮ 

২ ৩ 

«| ঠেকা_ধি ধি না | ধিনা | তি তিনা।| 

কীর্ডনে ব্যৰহৃত কয়েকটি তাল 

১। লোফা তাল--৬ মাত্রা 

(গুরু) জাকজাজাঘিনি॥ 
৯৫ 

(লঘু) তাক তাতা থিটি 
১৫ ঙ 
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২। ছোট লোফা-_৬ মাত্রা 

ধি ইন্ তা--ধিধা॥ 
১৫ গ 

৩। ছোট দশকোশী তাল-_-৭ মাত্র 

(গুক্ক) ঝা--বি নাক ঝিনি ঝা--বি নাক ঝিনি 
রর আল রর আর 

টি চৈ ্ৰ গু 

ঝা-গুরু গুরু জাঘি নাক তিনি তিনি।॥ 
১২ ১ ১২ 

(লঘু) তা--থি নাক থধিনি তা--থি নাক থিনি 
সর ১৯ ০ ৯১২ 

১৫ ৬ ষ্ঠ 

তা গুরু গুরু তাৎ-তা খিখি॥ 
রি ৯ ০ 

] ৪ ক 

৪ । তেওট তাল-_-১৪ মাত্র! 

(গর) ঝা খি ঝা খি-- গুরুগুরু গুরু গুরু 
১৫ ঢা ও ৮ রর 

ঝা খি ঝিন নাক দিগ দাঘি নেতা খেটা॥ 

স্ চা ৮৬] গু 

(লঘু) তা-- তা ---- গুরু গুরু গুরু গুরু 
& ৯৫ ৩ চক 

তা তেটে তেটে খিটি নাক দাধে ইদা ধেই॥ 
রর ৯ সর সা সহ রণ সা সা” 

ন্ ও গু 

৫। দ্বাসপারী তাল--৮ মাত্রা 

ঝিনি তা তেটে তা থি-গুকু গুরু দাঘি নেদা গেদ। ॥ 

টং ২ 

| ছোট দ্বাসপ্যাক্বী-_৪ মাতা! 

দাঘে নেতা নাক দিছ্ধ। ॥ 
ই লি সহ ০ তি 




